
Nr. 2 - 47. årgang UDGIVET AF DANSK CRICKET-FORBUND 5. juli 1976

En af 

612 
Nyk. M.s anfører Erik 
Hansen bliver her 
fældet på en af de 612 
bolde, AaB kastede mod 
morsingboerne. 612 
bolde, der måske kan 
vise sig afgørende for 
det danske mesterskab. 
(Foto: Max Rene, Aal
borg Stiftstidende). 



Redaktøren mener: 

De to cricketskoler 
"DEN der først dristede sig til at male na 
tionalitetsmærker på siden af en flyvema
skine, var et svin!" sådan sagde en pilot 
under 1. verdenskrig, da flyvemaskinernes leg 
i luften,i dette nye,spændende element,var 

blevet til en kamp på liv og dØd. 
Måske kan billedet overføres på dansk cric

ket - med baggrund i 0-0 kampene, hvor spe
cielt mødet mellem AaB og Nyk.M.bragte ge
mytterne i kog."Et par kampe mere af den 

slags,og jeg stopper med divisionscricket" 
citat Carsten Morild,AaB. "V� spiller for 
at vinde" citat Henning Jensen,Nyk.M. 

DER HAR vi i en nøddeskal det skisma,der -

hvadenten man vil være ved det eller ikke -
præger dansk cricket.En hel række spillere 

herhjemme ser spillet som piloterne be
tragtede deres fly i tiden før 1. verdens
krig, som en leg, som noget spændende ,der 
nok gav udfordringer og måske også var far
ligt,men som stadig var en fornøjelse.Man
ge spillere ,måske først og fremmest dem, 
der enten er vokset op med spillet i Eng
land,eller har haft lejlighed til at stude 
re det i moderlandet,vil betragte cricket 
som et spil for spillets skyld,en leg,hvor 
resultatet kommer i anden række. 

ANDRE spillere vil vinde,vinde med alle til 
rådighed stående lovlige midler - præget 
mere af dansk tradition fra f.eks. fodbold. 
Måske er morsingboerne nogle af dem,der har 
den mest indædte kampvilje ,men andre kan 
så sandelig godt være med i den vogn.Det 
er måske ikke så meget ufordringen til den 
enkelte,som holdindsatsen for at vinde,der 
lægges vægt på - og kan det ikke lykkes ,må 
det næstbedste være at hindre modparten i 
at sejre. 

Redaktøren mener: 

SET UD fra denne "danske skole" er Nykø
bings indstilling til kampen i Alborg helt 
legal,mens den vækker modvilje hos spiller 
ne af den "engelske skole" .Men hvem har 
mest ret? Vi spiller ganske vist et engelsk 
spil,men det har været spillet i Danmark i 
100 år,så derfor kan den :k.ontinentq_le -· jeg 
havde nær sagt germanske - indstilling til 
spillet ikke undgå at slå igennem.Begge 
·parter har ret i at betragte spillet som 
de gØr,når reglerne er udformet som de er. 

I DEN aktuelle kamp ved morsingboerne at 
deres formentlig eneste chance er at træt
te AaBerne, hvis de kan få dem jaget gennem 
en lang markhalvleg. Det lykkes, efter over 
100 overs mister AaB de første fem gærder 
for mindre end 50 points og vælger natur
ligvis at lukke af .Ganske logisk - kampen 
kan ikke ende på anden måde, når den er 
startet sådan. 
Ville man følge den engelske linie mere, så 
beregnede man ca. to timer til hver halv
leg, så kampen kunne blive spillet færdig. 
Om kampen så skulle ende a .... 6 i turnerings 
points,ja,det betyder mindre,for man hav
de fået friskt spil .Men den indstilling 
står et hold som Chang mere for end AaB 
gør - og når Chang har været blandet ind 
i opgør,der er endt på den måde,har det 
også givet anledning til beske kommerita
rer. 

SOM REGLERNE er,vil den danske turnering 
tit blive en konfrontation mellem den en
gelske og den kontinentale opfattelse af 
spillet - og når disse opfattelser mØdes 
er 0-0 kampe akkurat lige så relevante 
som kampe,der ender 8-6. ola. 

En lykkelig cocktail 
OM MINDRE end en måned vil det vise sig om 
UK har blandet en "lykkelig cocktail" .Rent 
umiddelbart ser det ud til at målet,nemlig 
at stille et slagkraftigt landshold og sam 
tidig give en buket unge talenter mulighed 
for international rutine, er nået. Skulle 
man ønske noget var det, at OCF havde haft 
flere billetter til rådighed til turen.På 
den måde kunne man måske have set lidt vi
dere, for der er flere end de 14 udtagne, 
der om ikke andet så står på spring.Men ok 
deres tid kan komme og gør det forhåbent
ligt. 

HOLDET til Afrika turde være kendt.Det sat 
te sig selv for en dels vedkommende.Turne 
ringstoppen - som Carsten Morild,Henrik 
Mortensen,Hardy sørensen,Johan Luther ,er 
det umuligt at komme udenom.Spillere som 
Bjarne Jensen og Claus Buus må også siges 
at være faste på holdet.En spiller som Tro 
els Nielsen kan tage turen som en cadeau 
både til sig selv og sin klub - han har 
med både bat og bold næsten ene været år
sag ti� Changs overraskende stærke start 
på turneringen.Nogle ville mene at en spil 

Redaktøren mener: 

ler som Kjeld Christensen,Skanderborg,der 
også har haft en virkelig fin sæso·n burde 
være med på turen. 

MEN UK ved også, at man med denne tur skal 
se flere år frem i tiden.DCF skal simpelt 
hen præstere et godt resultat i Østafrika 
for at overbevise andre cricket-nationer 
om,at Danmark bØr regnes med i internati
onal sammenhæng - men DCF skal også om to 
år have unge spillere til rådighed,hvis vi 
kommer med i en el ler and;n form for kva
lifikationsrunde. Derfor er det ok at spil 
lere som Morten Pettersson,Ole Mortensen 
der kan blive landsholdets hidtil yngste 
debutant,Peter Palle Klokker,Jan Hansen, 
Niels Talbro og 3ens Priess er udtaget -
og det er til denne unge gruppe vi kunne 
ønske,der havde været mulighed for at fØ
je et par navne til.Torben Skov er vel nok 
mest udtaget for at løse en bestemt opgave 
på holdet,men dermed være da ikke sagt at 
han ellers er uie af landsholdssammenhæng 
hvis han selv vil.Altså - holdet har mu
ligheder,bå.de på det korte og det længere 
sigt - og det var egentlig formålet. OlcE 

En bombe fra Odense 
REGNVEJRSSTRIDEN fra Odense kan blive en 
bombe under dansk cricket.Det kan undre 
og vil falde no9le for brystet at forbun
det ser så alvorligt på sagen,at man vil 
risikere at ekskludere en af forbundets 
i forvejen ikke for mange klubber - som 
konsekvensen af DCFs skrivelse til B 1909 
må være.Men forbundet har ingen anden ud 
vej end at være hård i sager som denne, 
selvom man selvfølgelig ikke kommer med 
sådanne trusler med let hjerte. 

MEN BLIVER der ikke skredet ind,kunne man 
tænke sig lignende stridigheder andre ste 
der og så er der fare for at de dommere, 
det i forvejen er svært nok at få på ba
nerne bliver væk,så klubberne også i 1. 
klasses cricket selv må stille dommere. 
Det vil betyde en sænkning af hele den na
tionale standard - dermed også den inter-
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nationale - og på det længste sigt give 
cricketsporten herhjeff)l11e et knæk,den måske 
ikke overlever. 

SELVFØLGELIG siger intet,at det behøver at 
gå sådan,at B 1909 forlader dansk cricket. 
Det skulle nødigt ske ,og mon ikke de be
sindige i klubben vil række hånden ud til 
naboerne. Ihvertfald vil den logiske følge 
af udviklingen i regnvejsstriden,nem.lig at 
hente dommere til Odense fra andre lands
le Økonomisk kunne mærkes. Vel kan man beta 
le sig fra ået,men vi synes ikke at nierne 
skulle være for store til at beklage epi
soden, så dansk cricket ikke lider et ubo
deligt skår.DCF på sin side har ingen an
den udvej end at optræde som den �artner, 
der beskærer en syg gren for at stammen 
ikke skal blive angrebet. 

ola. 

Officielt fra 

forbundet 
TELEFON 

Lars P.Nielsen,Kolding IF,har fået tele
fon.Nummeret er (05) 53 60 90. 

ADRESSEÆNDRING: 

KBs cricketformand,Steen Lund skifter fra 
1. juli bopæl og telefonnummer til" Blytsvej 
8,2000 Kbh.F.Telf.:FAsan (01 32) 42 41. 

INDBERETNINGER: 

For at sikre,at indberetningsskemaer ind
sendes omgående,d.v.s.på kampdagen - har 
bestyrelsen pålagt turneringsledels�n om
gående at idømme bØde,så snart manglende 
overholdelse af fristen er konstateret. 

MELLEMRÆKKERNE: 

Silkeborg er idømt en bøde på kr.100 for 
udeblivelse til mellemrækkekampen mod 
Nyk.M,uden afbud i rette tid,jvf.turne
ringsreglementets § 11,stk.l. 

JUNIORRÆKKERNE: 

AAB har set sig nØdsaget til at afmelde 
sit juniorhold i kreds 43.De for AaB an
sat te kampe betragtes som ikke spillet. 

Chance for 
legat til 
cricketer 
TEXACO A/S beder herved ansøgere til sit 
uddannelseslegat om at melde sig.Uddan
nelseslegatet blev indstiftet i foråret 
1976 og er på 10.000 kr.Legatet kan er
hverves af een eller flere personer i dansk 
idræt til videreuddannelse indenfor det 
specielle område han eller hun virker med 
indenfor idrætten. 
Legatet er personligt og kan kun benyttes 
til det i ansøgningen anførte formål .Lega
tet kan således ikke gøres til genstand 
for overdragelse eller pantsætning. 
Begrundede ansøgninger til uddannelsesle
gatet kan indsendes af medlemmer af alle 
idrætsorganisationer inden den 15. juli 
1976 til: 
Legatkomiteen for Texaco A/S�s Uddannelses
legat,Holmens Kanal 5,1060 København K. 

Cricket 
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1909 må betale udenøs dommere 
eller forlige sig med 81913 

Kan klubben ikke acceptere een af de to ting, er det farvel til turneringen. 

Forlader B 1909 frivilligt l.division?Det 
lyder umiddelbart helt vildt,men det er 
en af de udgange, der kan blive på den sag 
der er opstået omkring kampen B 1909-Arhus 
den JO.maj. 
Spillerne fra B 1909 mente efter kampen 
som blev vundet af Arhus,at de to dommere 
fra B 1913 burde have afbrudt kampen p.gr, 
a, regn og at B 1909erne iøvrigt gerne i 
fremtiden - ganske uanset konsekvenserne -
frabad sig dommere fra 1913 til 1909s før
steholdskampe. Via indbretninger ,erklærin
ger - og dagspressen - bemærkede dommerne 
fra 1913 at de så sandelig heller ikke 
brød sig om at dømme for ni -erne. 

UHOLDBART OG WÆRDIGT 

Hvad der for udenforstående så ud til at 
være en lille fynsk spØg ,blev pludselig al 
vor,da dommeransætteren på Fyn meddelte at 
han ikke kunne skaffe kvalificerede domme
re fra Fyn til !.divisionskampen 27.juni 
mellem B 1909 og Esbjerg. 
Forbundets bestyrelse har behandlet sagen 
og i en skrivelse til B 1909 fra forbunds
formand Erling Froulund,hvori han bl.a.be
tegner situationen som "uholdbar og uvær
dig" opfordrer han 1909 til at undskylde 
udtalelserne overfor B 1913 og søge at gen
etablere et godt naboforhold. 
Indtil det sker vil DCF søge at skaffe dom 
mere til 1909s hjemmekampe fra Jylland,Sjæl 
land og København - vel at mærke for 1909s 
regning.Hvis B 1909 ikke kan acceptere den 
ne løsning ,må klubben trække sig ud af tur 
neringen, siger forbundsformanden. 

KUN SYV FULDFØRTE 

Det hele begyndte med, at 1909s cricketfor
mand Kjeld Larsen på indberetningen fra Ar 
huskampen anført.at "de sidste to timer 
blev spillet i silende regn,dikteret af 
dommerne Børge wosny og Poul Offersen,B 19 
13 ( Dommerne forsvandt inden skemaets under 
skrift) .B 1909 spiller ikke mere med dom
mere fra B 1913, så må DCF gøre med klubben 
som de finder rigtigt.Der står 12 spillere 
bag.Vi har efterhånden ikke andet end vrøvl 
med dommere fra B 1913". 
Kj .Larsen uddybede sine synspunkter over
for Fyens Stiftstidende: "Som regnen styrte
de ned,var det for det første helt umuligt 
at spille cricket og det var helt mod spil 
lets ånd at gennemføre kampen.For det an
det var det simpelthen med fare for liv og 
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Det er stensikkert sidste gang,

jeg spiller med lodret bat.

lemmer, spillerne løb rundt på banen. Vi 
sluttede da også kampen med kun syv mand. 
De øvrige valgte at trække sig ud." 

IMØDEKOMMER ØNSKET 

Herefter indsendte de to dommere følgende 
erklæring: "Undertegnede dommere erklærer 
herved,at på det os foreviste indberet
ningsskema,er resultatet det eneste rigti
ge.De anførte tider for Arhus må være for
kerte, idet sidste periode blev påbegyndt 
kl.17.35. (I indberetningen står 15.50.red) 
Om det under særlige bemærkninger anførte 
burde Kj. Larsen vide lidt om, hvad dommere 
kan diktere. I Øvrigt henvises til vedlagte 
avisudklip". 
Og så må Stiftstidende til det igen.Til 
bladet siger Poul Offersen: "Når B 1909-le
dere offentligt udtaler,at de ikke længe
re vil have dommere fra B 1913 til deres 
kampe i 1.division,kan jeg trøste dem med 
at står det til os,får de det heller ikke. 
Med den opførsel B 1909-spillerne lægger 
for dagen,er det helt klart,at jeg ikke 
vil dømme kampe,hvori den fynske !.divisi
onsklub er impliceret.Det samme tror jeg 
gælder Børge wosny.Det må være helt klart 
at vi blot skulle gøres til syndebukke for 
fynboernes nederlag.Tidligere i kampen,da 
det første gang begyndte at regne, men hvor 
der endnu ikke var optræk til et B 1909-
nederlag,var der ingen som talte om at kam 
pen skulle afbrydes.Først da B 1909s ne
derlag var ved at blive en kendsgerning, 
skulle kampen pludselig stoppes". 

INGEN FYNSKE DOMMERE 

Dommeransætter Ib Hansen bemærker,at han o 
verværede,at "spillerne fra hrhus fjernede 
presenningerne fra pi tchen kl .17. 25. Det vil 
le 1909s spillere ikke,fordi fortsat spil 
kun kunne medføre,at Århus vandt efter før 
ste halvleg ... til trods for at det næsten 
ikke regnede. " 
I et senere brev til turneringsledelsen 
skriver dommeransætteren: "På trods af 1909 
formandens bandbulle,har jeg selvfølgelig 
forsøgt at fremskaffe dommere til 1909s 
kampe og især til 1909-Esbjerg 27. juni .Mær 
keligt nok har ingen af de fra B 1913 kva
lificerede dommere ønsket at dømme for B 
1909.så har jeg prøvet Kerteminde,der be
klager sig over ikke at kunne skaffe dom
mer til deres egen kamp i Grenå.Andre nær
liggende klubber hører ind under Ove Dals
gaards område,og der kniber det vist nok i 
forvejen.Der er nok ingen anden udvej end 
at lade klubberne selv stille dommer ... " 

KRITISABLE UDTALELSER 

Forbundsformandens brev til B 1909 lyder 
"Forbundet har noteret sig B 1909s påteg
ning af indberetningsskemaet efter kampen 
B 1909-Arhus,ligesom man har modtaget ud
talelse fra de to dommere, samt avisudklip 
om sagen.Det fremgår af de to dommeres ud
talelser ,at de ikke ønsker at stille' sig 
til rådighed som dommere i B 1909s kampe 
og det fremgår af en skrivelse fra dommer
ansætteren for Fyn,at efter det af B 1909 
offentlig udtalte vedrørende dommere fra 
B 1913 ,ønsker ingen kvalificerede dommere 
fra denne forening at stille sig til rådig 
hed for B 1909s hjemmekampe,og at en hen
vendelse til Kerteminde har været forgæ
ves. 
Herefter har B 1909 ved en uheldig påteg
ning på indberetningsskemaet og kritisable 
udtalelser til dagspressen skabt en situa
tion, som DCF finder uholdbar. To naboklub
ber ,der naturnødvendigt bør have et godt 
samarbejde - til fælles bedste - må hjæl 
pe hinanden og støtte hinanden i det dag
lige arbejde til cricketsportens gavn.Den 
opståede situation er uholdbar og uværdig 
og den kan kun løses på længere sigt ved 
at B 1909 undskylder sine udtalelser over
for B 1913 og søger at genetablere et godt 
forhold'.' 

IKKE EGNE DOMMERE 

Forbundsformandens skrive 1 se fortsætter: 
"På kort sigt har B 1909 skabt en si tuati
on, hvor der ikke kan skaffes dommere fra 
Fyn. I Jylland er dommermangelen i forvejen 
stor og situationen er også kritisk på 
Sjælland.B 1909 stiller derfor forbundet i 
en overordentlig vanskelig situation, som 
man kun i yderste nøctstilfælde vil søge at 
løse ved at pålægge de spillende klubber i 
! .division at stille dommere. 
DCF agter til B 1909s resterende hjemmekam 
pe at søge at skaffe dommere fra andre 
landsdele.Det kan blive nØdvendigt at ind
forskrive dommere fra f. eks .København og 
Nykøbing Mors, og da det alene er B 1909s 
ansvar ,at disse formentligt væsentlige ek 
straudgifter til dommere opstår ,pålægges 
det B 1909 at betale alle udgifter til dom 
meres rejse og evt. overnatning,udover de 
første 25 kr, hvilket svarer til den udgift 
der højest ville kunne have opstået, hvis 
dommerne kunne være skaffet indenfor Fyn. 
Hvis B 1909 ikke kan acceptere denne løs
ning må klubben trække sig ud af turnerin-
gen. "slutter Froulunds brev. ola. 

Herning dømt som taber 
Et flertal i DCFs bestyrelse har fradømt 
Hernings 2.divisionshold de 6 turnerings
points,holdet opnåede i den første turne
ringskamp mod Svanholm II. 
Baggrunden for afgøre.isen er en protest 
fra Viborg. DCFs ·formand Erling Froulund med 
deler,at Viborg har protesteret over Her
nings brug af spillere i kampen mod Vi
borg i mellemrækken og i kampen mod Svan
holm II i 2.division. 
Dette er efter Viborgs mening i strid med 
turneringsreglementets § 4,stk.4,der kræ
ver at der i den første turneringskamp stil 
les med "rene" hold.Nogle af Hernings spil
lere var imidlertid først på klubbens 2. 
hold mod Viborg - hvilket var 2. holdets før 
ste kamp - og derpå,søndagen efter,på 1. 
holdet mod Svanholm I I, hvilket var 1. hol
dets_ første kamp. 
Det er konstateret,at Herning har over
trådt reglementet. Efter Viborgs protest har 
Herning Skriftligt meddelt,at man kun spil 
lede med 1. holdsspillere på 2. holdet, fordi 

man ellers ikke kunne stille hold. Dette med 
delte man dog ikke Viborg hverken før el
ler under kampen. 
Derfor mener et flertal i DCFs bestyrelse 
ikke at kunne tage hensyn til Hernings skri 
vel se .Herefter mener flertallet at Herning 
spillerne var lovligt brugte på 2 .holdet 
men ulovlige på !.holdet.I konsekvens her
af dømmes Herning som taber (udeblevet jvf. 
§§ 4 og 10 i turneringsreglementet) i kam
pen mod Svanholm II og de indvundne points 
fratages Herning. For Svanholm I I regnes kam 
pen som "ikke spillet". 
Formanden meddeler at Svanholms medlemmer 
i forbundsbestyrelsen selvsagt ikke har del 
taget i sagens behandling eller i afstemnin 
gen om den,og gør endvidere opmærksom på 
at Herning har mulighed for at anke afgø
relsen til forbundets ordens- og amatør
udvalg ( jvf. reglerne i ordens- og amatør
bestemmelserne) .Om Herning vil gøre brug 
af denne mulighed, foreligger der ikke no-
get om i skrivende stund. ola. 
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Sikre danske sejre over 
pinsens engelske gæster 

Ole Mortensen, Svanholm, i aktion mod RAF med Erik Møller, Slagelse, som dommer. Ole Mortensen hidtil yngste landsholdsdebutant. 
(Foto: Morten Langkilde, Politikens Presse Foto.) 
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Det udvalgte holå fra Østdarunark - med en 
enkelt fra vest i form af Ole Seier Ander
sen ,Arhus - besejrede i Ringsted i toda
geskampen i pinsen Royal Air Force,Vest
tyskland,med 7 stående gærder og et par 
timer af spilletiden i behold, 
Dette var en GOD præstation af et GQ[YI' 
dansk hold,der fieldede godt,der kastede 
godt,og hvis gærdespillere for fleres ved
kommende overgik sig selv. 
De negative vil måske trække præstationen 
ned,RAF - skulle det være noget,kunne de 
sige.Men RAF var et hold med en gærdesi
de ,der med mindre god kastning og mindre 
godt markspil ville have lavet oceaner af 
points. 
RAF har i det sidste par kampe slået BAOR 
i de to holds indbyrdes kampe, og RAF spil
ler hvert år mod countyhold,så sent som 
dette forår mod Middlesex,hvor RAF havde 
fem Middlesex-gærder nede for 58,vel at mær 
ke af den professionelle stab.RAF tabte den 
ne kamp,men med flaget højt til tops. 
I Ringsted var RAFs svaghed kastningen.Der 
var kun een virkelig klassekaster i den 
kattesmidige vestinder Francis.At han kun 
fik tre gærder i løbet af kampen var godt 
skuldret af danskerne. 

JAN HANSENS STORE KAMP 

På sin egen pi tch i Ringsted ydede Jan Han
sen en af sine bedste internationale kaste
præstationer.Tre gærder for 36 i ! .halvleg 
og imponerende 6 for 65 i 2.halvleg,var ik
ke blot god,men også meget intilligent kast 
ning.Jan Hansen var farligst,når han satte 
sin fart lidt ned og kastede sine offcutte
re. 
Jan Hansen kan dele gloiren for kampens 
flotteste præstation med Peter Palle Klok
ker fra B 1909,der med 105 points not out 
ydede sit bedste hidtil.Indtil han var nå
et op omkring de 80 points,var det en fuld 
kommen chancefri præstation.Men uanset cen
turiet M..\ Peter Palle Klokker udvikle et 
større slagrepertoire,hvis han skal blive 
en international støttepille i fremtiden. 
Bortset fra nogle enere,skubbet ud i off
siden, var alle pointsene scoret i leg -
mange med modige hooks,hvor han perfekt 
straffede de lidt for korte bolde .Men på 
højeste niveau er det ikke nok og Klokker 
må ikke stille sig tilfreds med det,han 
kan nu. 
RAFs to halvlege blev på 135 og 143 points. 
I 2.halvleg viste vestinderen Broerne med 
61,scoret bl.a.på nogle pragtfulde 6�ere 
fremover - det ene med et skønt stØd på ba 
geste fod - hvor meget der egentlig var i 
RAFs gærdeside.En stor kompliment til dan
skerne, at gæsterne aldrig fik lov at folde 
sig ud. 

RAF FIK IKKE LETTET 

Bortset fra een eneste over med spin fra 
Johan Luther,kørte danskerne udelukkende 
på halvhård og medium kastning.Jan Hansen 
fik gærderne ,men de øvrige afholdt RAF 
fra at komme på vingerne og fortjener der
.med også noget af æren. 
I modsætning til efterhånden mange bekendt 
skaber med BAOR,hvor englænderne har spil
let på uafgjort fra start,var slige tan
�er aldrig i RAFs sind.De foretrak at ta
be efter en kamp med god cricket og flot
te stØd fremfor en flad draw, 
I 1. halvleg gav de to åbnere Ole Mortensen 
og P.P.Klokker englænderne 70 minutter i 
marken før Ole Mortensen faldt på sit før
ste offensive stød. Talbro forekom " for
mentlig p.gr,af eksamenslæsning totalt ude 
af trit og 2 gærder var ude for 28,men den 
vellykkede anfører Luther havde heldet med 
sig i en halvleg på 46,samtidig med at Klok 
ker accellererede mere og mere i tempoet, 
På førstedagens sidste time scorede dan� 
skerne over 100 points.Klokker blev støt
tet af Ole Beier,der meriterede sig med 39 
overordentlig smukke og hurtige points.In
den lukningen viste Michael Lønhardt et en
kelt kønt drive. 
Med 214 for 5 gærder efter førstedagen luk
kede danskerne med 79 points i overskud og 
indtil vestinderen Broome,bl .a.med fem 6 · 
ere fremover på andendagen skabte respekt, 
lignede det en dansk halvlegssejr. 
Broerne knaldede 22 ud på to overs fra den 
indtil da ovenpå værende Jan Hansen.Men Bo 
Christiansens legcutter i samarbejde med 
Jan Hansens gode slip-greb gjorde det af 
med Broerne og dermed med RAF. 

I 2 .halvleg skulle danskerne score 65 po
ints.Bo Christiansen fik chancen som åb
ner og greb den med effektivt hitterspil 
(45) .Sammen med Luther halede han sejren 

hjem efter tre gærdefald, Nis. 

ØSTDANMARK..-RAF i Ringsted 5. -6. juni 1976. 
Østdanmark vandt med 7 stående gærder. 

RAF 
Farmer-Wright 
Young 
Jones 
Dougan 
Leshmann (a) 
Blucher 
Broerne 
Dredge 
Kirton 
Francis 
Christian (k) 
Extra 

l . inn. 2. inn. 
4 10 

30 17 
11 3 
33 13 
15 9 

9 8 
17 61 

0 12 
4 2 
6 2 
l+ 0+ 
5 6 

Total 135 143 
Gærdefald l. inn. : 

Greb 

1 
1 
2 

5-45-54-72-95-122-123-124-134-135. 
Gærdefald 2. inn.: 
20-30-38-52-59-64-80-134-143-143. 
Kastning l .inn. 2.inn. 
Dougan 10 1 41 
Leshmann 3 2 1 
Blucher 14 0 61 
Dredge 5 0 28 
Kir ton 19 5 50 
Francis 18 5 25 

ØSTDANMARK 1 . inn. 2. inn. 
Ole Mortensen 3 
P.P.Klokker(k) 105+ 
Niels Talbro 4 
Johan Luther (a) 46 
O.Beier Andersen 39 
Mich.LØnhardt 9 
Bo Christiansen /+ 
Jan Hansen 1dnb 
Steen Thomsen dnb 
Mort. PettersSon. , dnb 
Niels Nørregaard/dnb 
Extra 8 
Total 214 

3 

6 
10+ 

45+ 
dnb 

0 
dnb 
dnb 

1 
65 

0 
0 
2 2 0 
0 10 0 
2 
1 12 4 

Greb 

1 

Gærdefald l.inn.,21-28-115-190-212 
2.inn,6-25-38 
Kastning 1.inn. 2. inn 
O.Mortensen 10, 5 1 38 10 2 
O.B.Andersen 4 0 4 10 5 
J.Luther 1 0 
Bo Christiansen 1 1 0 
Jan Hansen 15 4 36 16 5 
St. Thomsen 1 0 
M.Pettersson 11 20 6 3 
N. Nørregaard 10 32 1 10.5 4 

18 
37 

9 

21 
15 

4 
3 

65 
4 
5 

20 

0 

0 

0 
1 
6 
0 
0 

Dansk cricket har gennem årene haft. et godt 
sportsligt samkvem med holdet fra den engel 
ske hær i Tyskland,BAOR,men om det så er 
fordi danskerne er blevet bedre eller eng
lænderne er gået tilbage, skal vi lade være 
usagt. 
En kendsgerning er imidlertid,at det er æg
get,der er begyndt at lære hønen,Ved pin
sens to dages-kamp i Skanderborg vandt det 
vestdanske (læs: jyske) hold en overbevisen
de sjer på 8 stående gærder over BAOR,der 
især havde svare kvaler med sin kasteside. 
Nu skal det selvfølgelig tages med i bille
det at det vestdanske hold talte otte af 
de spillere, som siden viste sig at blive 
udtaget til Afrika-turen, samt Kjeld Chri
stensen, Skanderborg, der p.t. topper gærde
listen i !.division.Til "studiebrug" er det 
altså efterhånden et spørgsmål hvor meget 
kampene mod BAOR er bevendt,men på den an
den side er der tale om en tradition, som 
det ville være en skam at bryde,så meget 
mere som englænderne var parate,da dansk 
cricket i international sammenhæng trådte 
nogle mindre barneskå. 

LANDSHOLDSKAPTAJEN I HOPLA 

Spændingsmæssigt blev kampen på grund af 
BAORs standard ikke særlig spændende ,men 
tilskuerne kunne glæde sig over en god ind
sats af danskerne i 1. halvleg. 
Hardy Sørensen og Kjeld Christensen skil
tes først ved 48,da Skanderborgspilleren 
faldt med 23. De efterfølgende, Leif Busk, 
Jens Priess og især Claus Buus og Carsten 
Morild har før været set bedre - de to 
sidstnævnte scorede dog hver 16 ,men da 
Hardy Sørensen også var ude (46) stod der 
111 for 6 på tavlen - ikke noget at råbe 
hurra for,Yar man tænker på den første gær 
destand. 

Henrik Mortensen dannede så gærde med Bjar 
ne Jensen,der ikke har noget imod a:t bli
ve gemt en smule ned i gærdeordenen. Han 
gjorde hvad han skulle - supplerede Hen
rik Mortensen,straffede det løse og holdt 
ellers sit gærde. 
På 40 dejlige minutter gik den danske sco
re op med 103 - Mortensen spillede den 
svage engelske kastning,hvor kun Gore med 
2 for 22 kunne være med,næsten efter be
hag. I en enkelt over blev det· til fire 6 · 
ere i træk og det er man jo ikke ligefrem 
forvænt med i en international match. 

FOR STÆRKT ANGREB 

Med 75 til Henrik Mortensen og 25 til Bjar 
ne Jensen kunne de to gå fra det ubrudte 
gærde,mens englænderne fik noget at tænke 
over. De�værre for matchens spænding viste 

det danske kasteangreb sig at være for 
atærkt.Abningsgærdet Salisbury og Stranks 
stred tappert,med skiltes ved 41 og der
efter var der ikke overvældende meget til
bage i den gærdeside. 
Det blev til 110, hvoraf Stranks fik 29. In
gen af de øvrige nåede 20 points.Carsten 
Morild (4 for 21) ,Ole Isaksson (3 for 41) 
og Torben Skov (2 for 27) ,delte gærderne 
mens Troels Nielsen bowlede så udmærket 
som 11 for O på 11 overs. 
BAOR måtte til pindene igen - og denne om
gang så ud til at skulle gå endnu være. 3 
var ude for 20 og 6 for 56,før 7.og 8.gær 
de Forde (25) og Balding (39) sørgede for 
at der ihvertfald ikke kunne blive tale 
om et halvlegsnederlag. 

INGEN PROBLEMER 

7.gærde faldt ved 100 og BAOR nåede i sin 
2. halvleg ialt 135. Henrik Mortensen hav
de fået kræfterne igen efter gærdeturen 
og tegnede sig for 3 for 41.Carsten Mor
ild havde 3 for 56,mens Troels Nielsen i 
denne halvleg fik sin præcise kastning 
belønnet med 2 for 17 på 14 overs. 
Keeper Bjarne Jensens tre greb og en stak
ning i de to innings var selvfølgelig og
så med til at hjælpe på resultatet. 
Det vestdanske hold skulle kun score 32 
points for at have sejren i hus - og det 
var nærmest en formalitet - det lykkedes 
for kun to gærdefald og allerede kl .14 .00 
2.pinsedag var kampen slut. 

VESTDANMARK l.inn. 2.inn. Greb 
Hardy Sørensen 46 14+ 1 
Kj .Christensen 23 5 
Leif Busk 2 dnb 
Jens Priess 6 3+ 
Claus Buus 16 dnb 
Carsten Morild 16 dnb 
Henrik Mortensen (a) 75+ dnb 
Bj .Jensen (k) 25+ dnb (1) 
Ole Isaks son dnb 10 
Torben Skov dnb dnb 
Tr:oels Nielsen dnb dnb 
Extra 5 0 
Total 214 32 

Ga:!rdernes fald, 1. inn, 48-55-69-82-111-lll 
Kastning: 1.inn. 2. inn. 
Jens Priess 2 6 1 
C. Morild 9,1 0 21 19 56 3 
H. Mortensen 2 0 25 8 42 
O. Isaksson 13 41 3 
Torb.Skov 12 27 2 10 8 
Troels Nielsen 11 11 0 14 17 

BAOR 
Salisbury 14 10 
Stranks 29 7 
Campbell 15 17 
Taylor 0 0 
Lawrence 19 16 
Car-Smith 9 1 
Forde 0 25 
Balding 6 39 
Walsh 
Gore 3+ 10 
Garrett 1 l+ 
Extra 9 6 
Total 110 135 

Gærdernes fald: 
1. inn, 41-4 7-49-79-87-88-97-104-108-110. 
2. inn, 10-18-20-52-53-56-100-110-132-135. 
Kastning Linn. 2. inn. 
Stranks 6 0 31 1 4 2 18 
Taylor 10 3 25 0 
Car-Smith 2 0 19 0 
Forde 15 63 
Gore 0 22 0 .1 0 0 
Garrett 14 4 49 5 0 12 
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SYDJYDERNE OVERRASKENDE 

VINDERE AF JUNIORST ÆVNET 
Ungdomsholdet til England drager af 5. juli 

Det sydjysk-fynske hold blev en noget over 
raskende vinder af landsjuniorstævnet,der 
blev afviklet i pinsedagene på det glim
rende Liseborg-anlæg i Viborg. 
Alligevel er kun een spiller fra det vinden 

de hold på det udvalgte danske ungdomshold 
·der i tiden 5. til 15. juli skal på tur til 
England.Det er Erik Juul ,Skanderborg ,der 
med et par gode kampe på 1. di visionsholdet 
bl.a. et century i åbningskampen mod Es

bjerg også må siges at have ·g)ort sig for
tjent til æren. Vi mener også at andre kun
ne være kommet på tale ,men ungdoms-UK har 
fundet frem til følgende hold: 
Jan Andersen,Viborg (anf) ,Bjarne K.Jensen 
Svanholm,keeper ,Jesper Morild,Hjørring, 
Steen Thomsen,Glostrup,Per Nielsen,Ring
sted,0le Mortensen og Kim Thorup,Svanholm 

Erik Juul, Skanderborg, Peter Dahlgaard ,Nyk. 
M,Morten Skanderup,Chang ,Tony Hadersland, 
AB,Carsten Christensen,Hjørring,Henrik Es 
pen sen, AaB, og Freddy Sang ild, Herning. Lede
re på turen, hvis program vi senere i dette 
stykke fortæl.ler noget om,bliver Ove Dals
gaard, Viborg ,og Ths. Petf"arsson, Svanholm. 
Men tilbage til landsjuniorstævnet. 

DEN MORl\LSKE FINALE 

Hvad man vel på forhånd kunne kalde stæv
nets moralske finale var den første kamp, 
nemlig mØdet mellem det nordjyske og det 
københavnsk/sjællandske hold. 
Nordjyderne gik først ind og tegnede sig 
for 177 for 9,efter at 3.gærde først var 
faldet ved 117 .Peter Dahlgaard,Nyk.M.og 
Morten Skanderup,Chang ,med henholdsvis 
56 og 43 havde deres andel i sejren,godt 
fulgt op af Jesper Morilds 35.Kun Ebbe 
Christiansen,Chang,kunne (4 for 51) nogen 
lunde være med som kaster. 
Modstanderne måtte nøjes med 76 efter at 
det en overgang så ud til at skulle gå end 
nu værre.Kun anfører Ole Roland,Glostrup, 
med 18 n.o.formåede at hævde sig mod ef
fektive Morten Skanderup (4 for 18) og 
Flenun.Poulsen,Nyk.M. (2 for 25) ,ligesom Jan 
Thorop, Viborg ,også fik 2 gærder - for 14 
- mens to mand blev løbet ud! 

IBI,E\/t 'TliGET Pli SENGEN 

Så så sagen ud til at være bøf for nordjy
derne ,men vejret ville det anderledes. Var 
stævnet bare foregået en smule mere mod 
øst eller mod syd,kunne man have undgået 
regn,men den kom over Viborg,hvorfor man 
var nødt til at udsætte videre aktiviteter 
på banen til næste dag. 
Samtidig var man p.gr.af afrejsetidspunk
ter m.m .. nØdt til at nedskære spilletiden 
i de to sidste kampe til 30 overs pr.halv
leg ,hvor der i den første blev spillet 50 

overs.Det viste sig dog ikke at få nogen 
betydning, selvom det sydjysk-fynske hold 
kun havde 9 bolde tilbage, da det vindende 
points blev scoret. 
Alligevel - det ene med det andet - tea
met Erik Juul og Per Rasmussen fra Skan
derborg var så morgenfriske ,at de tog kø
benhavnere og sjællændere på sengen.Det 
blev kun til 61 og igen var Ole Roland 
den eneste,der holdt sammen på stumperne 
med 22.Fem gærder var væk for 31.D'her
rer Rasmussen og Juul bleq i regnskabs
bogen noteret for heholdsvis 5 for 33 på 
15 overs og 4 for 24 på 14, 1 overs og så 
var det bal forbi. 
Som sagt havde København/Sjælland bowlet 
en smule mere uspilleligt havde sydjyder
ne ikke nået det - men selvfølgelig spil
ler ingen på 0-0 ved en sådan lejlighed. 
Det ville have været det samme som at gi
ve nordjyderne sejren - alligevel var der 
som sagt nu 9 bolde igen da sydjyderne nå
ede 62 - dog kun for 4, gærder .Carsten Pe
dersen,Horsens scorede 20. 

BREAKDOWN 

Den afgørende kamp stod så mellem nordjy
der og sydjyder,og sandeligt om de to spil 
l�re fra Skanderborg ikke gentog triumfen 
Den nordjyske gærdeside kollapsede efter 
at de to åbnere Henrik Espensen,AaB,og Car 
sten Christensen,Hjørring,blev ryddet for 
henholdsvos 1 og O points.Sydjyderne tog 
de første seks gærder for kun 21 points 
og Nordjylland fik kun• 38 ial t - ingen af 
spillerne nåede en tocifret score ,mens 
Rasmussen' og Juul lagde nye flot�e tal til 
de foregående - Rasmussen 5 for 19 på ni 
overs,Juul 4 -for 15 på 10 overs. 
Nuvel ,nordjyderne havde jo også kastere 
med,der kunne deres ting - derfor blev der 
fortsat spænding � kampen.De første fem 
sydjyske gærder var nede for kun 25 ,men 
Torben Stern,Skanderborg,scorede 10 points 
og afgjorde dermed· sagen - der var gærder 
nok efter hans fald til at score de reste
rende fire points.Resultatet blev 39 for 
6 og så nyttede Carsten Christiansens 3 f. 
15 og Flemm;Poul'sens 3 for 14 ikke alver
den. 

ENGLANDSTUREN 

Spillere som Per Rasmussen og Flemm.Poul
sen blev der .ikke plads til på ungdomshol
det i denne omgang ,men de må stå noteret 
med nogle kraftige plusser i UKs lommebog 
til senere brug. 
De 14 udtagne kan begynde at forberede sig 
til turen, der foregår med skib fra Esbjerg 
til Harwich den 5.ju�i.Ved ankomsten dagen 

5 kampe i Afrika 
Det foreløbige program· for det dansk cric
ketlandsholdstur til Afrika ligger nu klart 
Afgangen sker om aftenen mandag den 12. juli 
fra Kastrup. Ankomst til Nairobi næste mor
gen. 
Værterne, repræsentaner for East Africa Cric 
ket Conference og Kenya Cricket Association 
samt repræsentanter for den danske ambassa 
de tager imod.Om aftenen er der ambassade
reception og onsdag den 14. kan danskerne 
bruge til at akklimatisere sig, se lidt på 
Nairobi og i Øvrigt træne. 
Torsdag den 15. flyves til Mombasa, hvor der 
også vil være velkomstkomite samt lejlig
hed til at træne. 

Fredag den 16.går.det så løs med en een
dages kamp mod et udvalg hold, samt r�cep
tion. LØrdag den 17, søndag den 18. og man-
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dag den 19.gælder det så landskampen mod 
Kenya. 
Tirsdag den 20.juli rejser danskerne igen 
med fly tilbage til Nairobi,hvor der ons
dag spilles endnu en _een-dages kamp. Torsdag 
den 22.juli ,bliver atter·en slap a-e-ller 
træningsdag,hvorefter tredages landskampen· 
mod Østafrika · spilles . fredag, lørdag og søn
dag - på græs. Kampen mos Kenya og een-dags 
kampene spilles på måtte. 
Om mandagen den 26.juli sluttes med en 40 
overs-kamp Også på græs, før der om aftenen 
er afrejse fra Nairobi med hjemkomst godt 
middag tir�dag den 27. juni. 
Ingen tvivl om at de 17 danskere vil få me 
get at se til på "eventyrrejsen" ,som man 
vist gQ/it må kalde den. 

ola. 

efter køres til Tunbridge Wells i Kent,hvor 
det danske hold skal bo under den første 
del af op�ldet.Bortset fra måske en lille 
20 overs opvarmningskamp.mod lokale spille 
re har danskerne fri til onsdag den 8,hvor 
der skal spilles mod Folkeston School ved 
Dover.Torsdag den 9.gælder det Cateram 
School og fredag er fridag ,hvor dem der Øn 
sker det,nok kan komme til at se cricket 
også. 
LØrdag spilles i Østlondon mod Langdon 
School,hvorefter danskerne kører til col
chester,der bliver hovedstation under sid
ste del af opholdet.om søndagen skal spil
lerne se John Player-kampen mellem Essex 
og Leicester ,99 mandag og tirsdag skal dan 
skerne selv i ilden igen - mandag mod et 
udvalgt Essex-skolehold og tirsdag mod Ro 
yal Grammar School i Colchester.Onsdag den 
15.rejses tilbage fra Harwich. 

LANDSJUNIORSTÆVNET 

Det vindende sydjyske hold ved landsjunior 
stævnet bestod af:Erik Juul,Skanderborg(a) 
Jørgen Pedersen,Skanderborg (k) ,Carsten Pe
dersen, Horsens, Torben Stern, Skanderborg, E
rik Eyving,Arhus,Morten Sodemann,Horsens, 
Carsten Griegel ,Esbjerg, H .Holmboe Pedersen 
Esbjerg ,Ole Bftlow, Horsens, Finn Krause ,Skan
derborg ,og Per Rasmussen,Skanderborg. 
De vigtigste tal fra kampene: 
NORDJYLLAND over KBH/SJÆLLAND med 101 po
ints. Nordjylland 177 for 9,P.Dahlgaard,Nyk 
M,56 ,M.Skanderup,Chang ,43 ,J .Morild,HjØr
ring, 35 ,E.Christiansen,Slagelse,4 for 51, 
Kbh/Sjæll. 76 ,Ole Roland,Glostrup, 18 ,M .• Skan 
derlip,4 for 18. 
SYDJYLLAND over KBH/SJÆLLAND med 6 st.gær
der.Kbh/Sjæll .61,0.Roland 22 ,P.Rasmussen, 
Skanderbg,5 for 33,E.Juul,Skbg,4 for 24, 
Sydjyll .62 for 4 ,c. Pedersen, Horsens, 20. 

SYDJYLLAND over NORDJYLLAND med 4 st.gær
der.Nordjylland 38,P.Rasmussen 5 for 19, 
E.Juul 4 for 15,Sydjylland 39 for 6,C.Chri 
stiansen,ejørring 3 fo� 15,Fl�.Poulsen, 
Nyk.M.3 for 14. ola. 

Viborg blev 
junior cup
vinder 
Den jysk-fynske juniorcups ·afsluttende tur 
nering blev afviklet i bidende kold St. Be
dedagsblæst på Liseborganlægget i Viborg, 
dog uden fynsk islær ,idet B 1913 havde 
meldt fra. 
De afsluttende kampe blev spillet meliem 
Viborg ,Chang og Esbjerg - måske nok med Vi 
borg som favorit, ihvertfald levede viborg
genserne op til værdigheden med overbevi
sende sejre over de to modstandere. 
I den første kamp scorede Viborg 114 for 5 
mod Changs 69 for 9. Jan .P.ndersen og Flemm. 
Sørensen tog sig af pointsene,Ths.Øgaard 
af gærdene for Viborg ,mens Niels Bindslev 
alene klarede næsten halvdeleri af Changs 
score. I den anden kamp var det Karsten Ken 
nild og Mogens sørensen,der havde talmæs
sig størst andel i 156 for 7 ,mod Esbjergs 
44 .Chang med brØdrene Strandvig i spidsen 
besatte 2.pladsen ved at slå Esbjerg,der 
nåede 40 points,hvilket Chang klarede for 
2. Viborgs anfører,Jan Andersen,_ fi.�. efter 
kampene overrakt vandrepokal fra forbundet. 
Viborg Olympias vindende hold bestod af 
følgende spillere:Jan Andersen,Flemming SØ 
rensen,Karsten Kennild,Mogen:s sørensen,Jep 
pe sørensen,Tom Petersen,Michael Schultz, 
Jan Thorup,Jan Rydell Nielsen,Thomas Øgaard 
Lars Knudsen og Tim Rydell Nielsen. 



DCF vil hjælpe Nyk.F.: 

LANDETS ÆLDSTE KEEPER 

SPILLER PÅ MARKEDSPLADS 
DCF har lovet at træde til for at hjælpe 
Nyk.F.Klubben har problemer,som den må

ske ikke kan overleve.Bystyret har sendt 
klubben væk fra dew tidligere bane og. ud 
på den markedspidds,hvor cricket i en dun
kel �fortid blev spillet i Nykøbing. Det vil 
sige at tilløbet starter oveni Cirkus Ben
neweis·manege (Cirkus havde været på ste
det to dage før næstformand Søren Nissen 
som spiller havde lejlighed· til at besig

tige forholdene. 
-Banen skråner så meget, at hvis man ligger 
i den ene side kan man dårligt se en mark
spiller i den anden, ligesom der s'tår lys
stolper inde på selve banen, siger søren 
Nissen,der videre beretter at en sådan mast 
kunne have medført en alvorlig ulykke ,da 
Svanholm III gæstede falst_ringerne.En af 
Svanholmerne,Ib Laursen,stod parat til at 
gribe et fladt,sekserlignende stød,da han 
blev nervøs for at bolden skulle ramme en 
lysmast lige ved siden af ham.Han spredte 
hænderne en smule med det resultat,at bol
den 9ik rent ind på kæben og Laursen ned 
for fuld tælling .N�Øbings keeper, læge 
Høyer Hansen,kunne dog tillade at Laursen 
kom med hjem til København. 

Forbundets afgørelse: 

Samme Høyer Hansen har iøvrigt i år, i en 
alder af 62,debuteret som keeper for Nykø 
bing.Han har spillet på holdet snart i en 
menne-skealder ,og da man ved turnerings
starten manglede en keeper sprang han til. 
Mod Svanholm gav han henholdsvis O og .3 

byes og som han ifølge Nissen påstod:-
Jeg er så nærsynet,at jeg ikke ser bolden 
men hører d_en hvisle i luften og går ef
ter den. 

Men spøg til side - Nyk.F,der er en hæder
kronet del af dansk cricket og som for 20 
år siden· var ved at blive ! .divisionshold 
men tabte oprykningskampen til navnebrød
rene fra Mors,har problemer - derfor vil 
forbundet støtte Nyk. F. i bestræbelserne på 
at få en ny bane ved en skole i et for
stadskvarter·. 

-Det går simpelthen ikke med ingen steder 
at have at være og ingen steder at træne 
når der er cirkus,gØgl,Q-undevæddeløb m.m. 
på den ujævne markedsplads.Al ære til de 
mennesker ,der i så mange år har holdt sam
men på en klub der behandles så ilde,si
ger DCFs næstformand. 

EN KLUBS EGEN DOMMER 

ALTID KVALIFICERET 

orbundsformand Erling Froulund har afvist 
en protest,B 1913 havde· nedlagt mod Frede
ricia efter kampen i 3 .division vest. 
Fynboerne ankede over at Frederic"ia stil..:. 
lede uden dommer ved kampens start.Efter 
forgæves at have søgt at få en 1913-spil
ler som dommer henvendte Fredericia sig 
til Rene Sorgenfri,der er medlem af Frede 
ricia,skriver B 1913,der anføre at Sorgen 
fri erklærede at han ikke kendte reglerne 
m.m. I 1913s skrivelse hedder det videre 
at "denne dommer tillod sig at dømme B 
1913s Leif Jensen ud med "ben for", selvom 
bolden iflg. sidedommeren var 20-30 cm o
ver gærdet ... Nævnte dommer undlod i Fre
dericias innings ved appeller fra 1913s 
side at dømme,før han havde kigget på gær 
despilleren i kasteenden. "Med disse begrun 
delser mener B 1913 at kampen har fået et
uheldigt forløb og nedlægger påstand om 
at få omkamp. 
Fredericips formand,Kurt Østergaard,skri
ver i sin kommentar bl.a.at man ikke me
ner at protesten er nedlagt rigtigt,da 
den ikke er rejst overfor hverken dommer 
eller Fredericias anfø.rer. "Påtegningen på 
indberetningsskemaet er ikke opfattet som 
nogen protest,men en barnlig undskylding 
for B 1913s nederlag". (Det blev på 6 po
ints. red) . Fredericia anfører endvidere 
at Rene Sorgenfri var 12.mand og blev be
ordret til at være dommer,at man anser ham 
for kvalificeret og derfor ikke vil drage 
hans domme i tvivl. "At han først ski.Il le ha 
ve lov af spilleren ved kastegærdet er en 
grov beskyldning, som jeg vil betegne som 
injurier" ,skriver Fredericias formand,der 
slutter: "Når alt kommer til alt vil jeg tro 
at B 1913 er tilfreds med resultatet,be
vist ved at de ikke ville spille efter at 
nå et resultat efter færdigspillet kamp 
på trods af,at der var ca.3 1/2 time til
bage. Jeg håber vi i fremtiden kan blive 
fri for at bruge tid på sådan noget pjank': 

FORBUNDETS AFGØRELSE 

Det hedder i forbundets afgørelse af sagen 
bl .a.at"Fredericia anser dommeren for til
strækkeligt kvalificeret,men iøvrigt at B 
1913 har haft muligheden for, inden kampens 
start, selv at stille begge dommere.Dette 
sidste kan dog ikke være afgørende ,men vi
ser efter forbundets opfattelse,at B 1913 
ikke har haft viljen til at hjælpe i en 
for Fredericia vanskelig situation,således 
at kampen kunne afvikles gnidningsfrit.Når 
hver klub stiller sin dommer ,og når der ik 
ke er specielle kvalifikationskrav til dom 
roerne såsom beståelse af dommerprøver o .1. 
må DCF henholde sig til at en klub finder, 
at den dommer,der benyttes,er kvalificeret. 
B 1913 har i protesten anført en konkret 
afgørelse af den pågældende dommer vedrø
rende en "ben for"-kendelse.Sådanne skøns
mæssige afgørelser kan ikke danne baggrund 
for en protest,hvor der kan gives forenin
gen medhold.B 1913s protest må derfor af
vises. 
Den kendsgerning at B 1913s protest er af
vist,er ikke ensbetyd_ende med,at det i Fre 
dericias svarskrivelse anførte. i enhver 
henseende er relevant,ligesom man findei:;: 
det uheldigt,at Fredericia ikke på forhånd 
disponerer over en dommer,men først umid
delbart inden kampen må beordre en person 
til at udføre hvervet. 

EGON TALBRO, er icketer og fodboldspiller i 
OB og AB,nu benzindirektør,men stadig cric 
ketsporten en meget god ven, har indstiftet 
en vandrerpokal til "Fremtidens cricket
spiller". Det er hans håb at pokalen vil væ 
re en spore for mange af de unge talenter 
således at disse kan være med til at styr
ke og værne om det gamle hæderkronede spil 

Klip fra 
cricketpressen 
" ... der er vist ingen af de øvrige p"å brut 
toholdet,der med rette kan føle sig forbi
gået." 
Vendsyssel Tidende om landsholdet til Afri 
katuren. 

"Efter at have været udelukket fra delta
gelse i repræsentative kampe for Dansk 
Cricket Forbund i en hel sæson, er Changs 
Torben Skov Nielsen taget til nåde .. " 
Aalborg Stiftstidende om landsholdet til 
Afrikaturen. 

" ... umiddelbart vil jeg anse holdet for at 
være af mindst samme styrke, som det hold, 
der i fjor gav dansk cricket den beds.te sæ 
son hid til . " 
Anfører og UK-medlem Henrik Mortensen til 
Aalborg Stiftstidende om landsholdet. 

"Nykøbing fik en upåklagelig start på sæ
sonen,idet holdet formåede at spille uaf
gjort mod AaB." 
Morsø Folkeblad om turneringskampen AAB
Nyk.M. 

"En spildt søndag. Det mente samtlige AaB � 
ere samt de knap 100 tilskuere,da de for
lod AaBs 'anlæg efter otte timers resultat
løs ! .divisionscricket. .• " 
Aalborg Stiftstidende om turneringskampen 
AAB-Nyk.M. 

"Jeg har efterhånden min fritid for kær til 
gan9 på gang at måtte stå model til at mod 
standerne bevidst saboterer spillet.Så vil 
jeg hellere nøjes med at spille privatkam
pe i ny og næ." 
Carsten Morild til Aalborg Stiftstidende 
efter kampen AaB-Nyk.M. 

"Vi saboterer ikke spillet. Vi spiller for 
at vinde .At så vor taktik ikke falder i 
AaB�ernes smag,det må vi se stort på." 
Henning Jensen til Aalborg Stiftstidende 
efter kampen AaB-Nyk.M. 

"faktisk sad tilskuerne - Hjørrings tilhæn 
gere - alle som en i den sidste time med 
det lønlige håb,at der slet ikke ville bli 
ve scoret - og det var ikke langt fra,at 
deres bønner var blevet hørt." 
VenP.syssel Tidende om turneringskampen 
HjØrring-Svanholm. 

11 Jørn Steen Larsen er en god og effektiv 
kaster ,men desværre så det fra tilskuer
pladserne ud til,at han bevidst ville 
skræmme esbjergenserne ved at kaste på gær 
despillernes krop sietedet for på gærdet. 
Den taktik er ikke forbudt i cricket - men 
heller ikke velset." 
vestkysten om turneringskampen Esbjerg
Skanderborg. 

Læserne skriver 
Det er længe siden, jeg har oplevet en så 
spændende turneringskamp i cricket,som da 
vi gæstede Husum den 15.maj 1976.På Husums 
dejlige ungdomsbane var Kolding først ved 
gærdet og scorede 69 points.De var udsat 
for "rigt" varieret kast,deriblandt en leg 
spinner ,der fik bolden til at "gå" op til 
en halv meter .Husums første gærder faldt 
ret hurtigt,men 5.-6.gærdestand hævede til 
61 points,så spændingen var ulidelig.Da to 
talen var 69 point blev sidste gærde kas
tet ud og mit indtryk var ,at begge hold i 
den sidste ende var glade for resultatet. 
Kampen bød på mange "damegribere" ,der blev 
tabt,mens meget svære gribere blev holdt. 
Et stort minus ved ·besøget var dog, at dren 
gene ikke kunne få et bad efter kampen, som 
man kan alle andre steder.De fik et lille 
mørkt omklædningsrum uden bad og toilet. 
Jeg finder det yderst uheldigt, at man skal 
aflevere nogle til tider ret snavsede dren 
ge til forældrene efter en tur ,der til ti
der tager over 12 timer.Hvorfor man ikke 
kan bruge faciliteterne på Den Danske Sko
le er mig uforståeligt. 

Lars P.Nielsen 
Kolding 
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TURNERINGSO VERSIG TEN: 

AaB har hårdt brug for seks 
points i jagten på mestrene 

Måske fandt kampen om det danske mesterskab 
allerede sin afgørelse i årets første tur
neringskamp,og det måske igen på grund af 
en enkelt mands indædte stædighed. 
Mange års danske mestre og sidste års sølv
vinder AaB måtte nemlig til stor fortrydel
se for sig selv og tilskuerne i Øster Ut
trup nøjes med 0-0 mod defensive Nyk.M.der 
så ciet som en fin indsats at holde sig ved 
pindene i næsten seks timer mod "arvefjen
den". Det klarede morsingboerne væsentligst 
takket være Henning Jensen, der kom ind som 
første mand og gik som den sidste,efter at 
der var kastet ialt 102 overs,eller 612 bol
de mod ham og hans makkere. 
Da morsingboerne var ude stod der 130 på 
tavlen,heraf havde Henning Jensen selv de 
70,og selvom 130 ikke skulle være en uover
kommelig indsats på to timer,var AaBerne 
for ukoncentrerede efter den lange marktur 
hvor Carsten Morild og Henrik Mortensen hav
de leveret henholdsvis 36 og 29 overs og 
hvor Ole Isaksson havde kastet 12,Henning 
Olesen 14 og Hardy Sørensen 8 overs for at 
få modstanderne ud af hullerne.Men morsing
boerne ville intet,udover at køre AaBerne 
trætte - det var ved at lykkes.De første 5 
gærder var nede for 60,før Carsten Morild 
med veteranens hele overblik og sejhed fik 
lukket af, så AaBer_ne sluttede med 88 for 6 
og bi tre miner. 

MANGLER SEKS POINTS 

I skrivende stund,hvor vi er mere end en 
trediedel gennem turneringen (20. juni) kan 
det ses,hvor hårdt AaBerne savner de seks 
turneringspoints i bestræbelserne på at kom 
me med i den afgørende mesterskabskamp mod 
Svanholm .. 
Efter at begge hold har spillet fem kampe 
er AaB seks turneringspoints efter Svan
holm,og københavnerne synes at have det let
teste program tilbage - ihvertfald har AaB 
ikke fået de ekstra turner ingspoints, hvor 
man ellers skulle vente det,nemlig mod hold 
som KB og Esbjerg. 
De to holds tilbageværende kampe er for 
Svanholms vedkommende Chang og 1909 hjemme, 
KB,Århus og Ringsted ude , før slutkampen 
mod AaB.Ålborgenserne har Hjørring,Skander
borg og 1909 hjemme,Ringsted og AB ude.Så 
kan man selv vur�ere chancerne. 
Noget andet er at kampen mellem Svanholm og 
Chang kan blive særdeles spændende og det 
kan også Ringsteds kampe mod begge de to fø
rende hold. 

KAN TAKKE FOR BREDDEN 

Udover en venlig tanke til Henning Jensen 
kan Svanholmerne takke deres store bredde 
for topplaceringen. I de indledende kampe er 
det kun blevet til sejre takket være en be 
hjertet indsats af folk et stykke nede i 
gærdeordenen.Mod AB havde Svanholm mistet 
fem gærder for 63 ,hvor modparten havde 
scoret 155, men Lars Hansen og Mich. Petters 
son ordnede sagen.Mod Nyk.M.var fire ude 
for 31,alligevel blev halvlegen på 137 ta-k
ket være Mich.Pettersson.Mod Hjørring var 
var 7 ude for 59 ,og det blev en gyser i 
vendelboernes hovedstad,efter at Hjørring 
havde lagt ud med 80. Som Vendsyssel Tiden
de berettede med øjne så store som tekop
per: Da 8.Svanholm-gærde faldt,stod der 73 
på tavlen.Så fulgte fem maiden-overs,så 
blev der løbet tre points,og igen kom der 
en lang pause i scoringen. Der var flere til 
fælde, hvor begge Svanholms gærdespillere 
Flemm.Søegaard og Søren Hamberg var ved at 
miste deres gærde,men de holdt stand,og 
efter en times nervepirrende spil nåede de 
op på 81 points. 
Mod Skanderborg og Esbjerg havde mestrene 
ingen problemer, takket være Flemm. Søegaard 
7 for 55 mod Skanderborg ,og 5 for 24 og 5 
for 17 mod Esbjerg. Det gav i real i teten 6 
og 8 turneringspoints .Søegaards 3 for 12 
mod Nyk.M.var også medvirkende til morsing 
boernes sammenbrud. 
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GENOPSTANDNE CHANG 

Som Svanholm har tegnet sig for en enkelt 
8-0 sejr er det blevet t.il en enkelt til 
AAB, hvor nordjyderne egentlig havde brug 
for flere. Vanen tro blev det 8-0 i en pro
blemløs kamp mod bysbørnene fra Chang, men 
det kneb meget mere mod Arhus,der starte
de med 123 og derefter havde ni AaB-gær
der nede, før Henrik Mortensen og Erik Ves
tergaard scorede det vindende point og der 
med fik hævn for sidste års lo points-ne 
der lag til århusianerne. 
Mod KB og mod Esbjerg er det blevet til 
sikre 6-0 sejre,hvilket var ventet,men AaB 
erne kunne ikke tage modstanderne en gang 
mere. Dette være ikke sagt for at forklej-
ne AaBerne,men problemerne er begyndt at 
melde sig for ålborg-klubben. Det var en 
grim streg i regningen,at AaB måtte afmel
de sit juniorhold.Alligevel synes der ,bort 
set fra morsingboernes "genistreg" ikke 
rykket noget ved styrkeforholdet i toppen. 
Derimod vil det undre mange at Chang er på 
3.pladsen,og i det hele taget på vej frem 
kan man også se i ungdomsresultaterne. 
Bortset fra nederlaget til AaB har Chang 
klaret sig fint.Det skyldes,uden på nogen 
måde at forklejne de øvrige,Troels Nielsen. 
Han har næsten ene mand taget sig af både 
KB,Ringsted og 1909 - ialt 15 for 52 samt 
53 points mod KB,6 for 37 og 49 n.o.moi\ 
Ringsted samt 67 mod B 1909.Folk som Torben 
Skov,Bjarne Holtegaard og Poul Griis har dog 
i afgørende situationer bakket godt op,men 
det er slet ikke urealistisk at forestille 
sig at Chang i år kan slutte med medaljer. 

FORFØLGERNE HÆGTET AF 

Forfølgergruppen synes i år at bestå af Ar
hus ,Skanderborg ,Nyk .M.og Hjørring,mens Ring 
sted er kommet noget sent igang og B 1909 
direkte har skuffet.1909 og Ringsted har 
tegnet sig for bronzemedaljer de to foregå
ende år,men den kamp kommer de næppe med i 
i denne sæson,ja,det er endda et spørgsmål 
om 1909 komm_er med i den bedste grundserie 
under den nye turner ingsordning. 
Fynboerne lå ellers i vinderposition mod 
Hjørring med 42 points i overskud,da vende! 
boernes 8.gærde faldt,men kunne ikke få Cl. 
Buus ud og det blev afgørende. Mod Ar hus op
gav man ævred p. gr. af regn og mod Skander
borg kunne man være noget tilfredse med at 
jyder

0

ne havde brugt for lang tid på at sco
re en bunke points,så Skanderborg heller ik 
ke fik noget ud af det. Fynboerne var imid
lertid endnu længere fra turneringspoints 
i den kamp.Mod Chang var det nær lykkedes, 
idet 1909 kun manglede 22 points og i Ny
købing kunne man ikke få hjemmeholdets bre
de gærdeside ud.Ind imellem har 1909 vist 
ganske gedigne præstationer, bl.a. af Gul zar 
Ahmed,men ·nok til turneringspoints har det 
ikke været. 
Ringsted fik også en b:r:at turneringsstart 
da Århus fjernede holdt for 84 points og 
sjællænderne kun kunne svare med at tage et 
enkelt gærde.Bedre blev det ikke,da Esbjerg 
fik sin hidtil muntreste oplevelse i divi
sionen ved at slå Ringsted med 86 points, 
efter at Otto Gade og Anker Ankersøe havde 
fået sjællænderne ud for 87. 

STÆRKT AF JAN HANSEN 

Mod Hjørring var Ringsteds score heller ik
ke stor men den skulle vise sig stor nok, 
takket være stærk kastning af Claus Rasmus
sen,der var hovedårsag til at Hjørring var 
all out for kun 36. Ringsted havde endda al
le otte turneringspoints indenfor rækkevid
de .Med Jan Hansen i topform kunne Ringsted 
også glæde sig over en overraskende sikker 
sejr over Skanderborg,der kun nåede 77 ,ef
ter at Jan Hansen havde taget 8 gærder for 
38. 
Af forfølgergruppen har AaB som nævnt taget 
sig af Nyk.M.og Århus.mens Svanholm har slå 
et Nyk.M.og Skanderborg.Nyk.M.har slået År-

hus og Ringsted har vundet både over Hjør
ring og Skaderborg og derm ed er der skabt 
luft.AB er ikke kommet meget til orde,selv 
om det er blevet til sejre over Ringsted 
ogEsbjerg ,og KB har lige�om 1909 været al 
mindelig prUgelknabe.Det er især kastnin
gen det kniber med for jubilarerne.Henning 
Lystrups 8 for 27 mod Chang i 2, halvleg 
lader sig høre ,men det hjælper bare' ikke 
når Troels Nielsen kvitterede med 7 for 
17.Mod Nyk.M.kunne KBerne kun fælde et en
kelt gærde ,mod AaB fik holdet dog 6 ned. 
Men i SkanderOOrg holdt gærdesiden ikke 
så det kniber med at finde noget at glæde 
sig over. 
ABerne har ind i mellem haft nogle ganske 
flotte gærdepræstationer - mod Esbjerg be
høvede man kun to fald for at nå 128 ,og 
mod Ringsted satte en lykkelig 7 .gærde
stand mellem Jan Ribel og Ole Helmersen to
talen op fra 69 til 269 på 2 timer og 2 mi 
nutter .Hverken mod Ar hus eller Hjørring 
var akademikernes gærdeside imidlertid 
stærk nok.Hos Århus havde Jørn Seier Ander
sen ganske stor andel i den affære. 
Arhus har som sagt haft flere forhøjelige 
kampe,bl.a.mod Ringsted og·mod AaB,men da 
århusianerne gæstede Limfjordsøen med to 
tidligere Nykøbing-spillere om bord,måtte 
de sande at frænde er frænde værst.Kaste
ren snuppede Hans Frantzens overliggere med 
hånden,da Frantzen var startet for tidligt 
og det blev både indfødte og tilrejsende 
århusianere så mopsede over, at det gik ud 
over koncentrationen,hvorefter Nykøbings 
gærdeside med Bjarne Jensen i spidsen kun-
ne brede sig det fornØdne. ola. 

Gørtlervej1, Aalborg, tlf. 120477 



TURNERINGSOVERSIGTEN: 

FREM og Silkeborg i front-
soranernes sorte jyllandstur 

Efter de første runder i 2.division havde 
de fleste nok ventet at_spørqsmålet om mes 
terskabet og dermed retten til kamp om en 
place:ring i den bedste grundserie, skulle 

afgøres 1. august, når Frem kom på besøg hos 
Soranerne i Gentofte. 
Men runden 20. juni gav en næsestyver af 
rang til Soranernes ellers så solide gær
deside, og nu ser det mere ud til at det bli 
ver den anden oprykker i di visionen i år 
Silkeborg ,der kommer til at dyste om før
stepladsen.Holder den tendens,holder spæn
dingen sig også - de to hold mødes først 
på den sidste turneringsdag på Frems bane. 
Om vinderen af 2.division så - lige meget 

om det bliver Frem,Silkeborg eller et helt 
tredie hold har klasse til at slå nr. tre
diesidst i l.division,er en hel anden sag. 
Men den tid,den sorg. 

KEEPER HAVDE SYV GREB 

Dobbeltturen til Jylland blev en noget 
broget affære for Soranerne,der inden kun
ne se tilbage på tre sejre. I Jylland lyk
kedes det ikke at slå hverken Herning el-
1ir Silkeborg. 
Silkeborg lagde for med en gennemsni tshal v
leg på 129,efter at 6 gærder var ude for 
65.Det skulle være manerligt for Soraner
ne, troede man,men Frank Pearson var ude 
allerede i 3 .over og , it blev kun til 53 
ial t. Silkeborg-kasterne Sv. Aa. Jensen og 
Bjarne Rasmussen havde så gode gennemsnit 
som 3 for 4 og 3 for 18 og keeperen Knud 
Randløv hjalp glimrende til med 4 greb. 
I Soranernes 2. halvleg havde han 3 greb 
og med 4 for O ( ! ) af Bj. Rasmussen og 3 
for 12 af Sv.Aa.Jensen nåede Soranerne kun 
64 i denne omgang således at Silkeborg 
fik en overraskende halvlegssejr .At der 
virkeligt var tale om kvikt markspil af Sil 
keborgenserne ses af den omstændighed at 
af de 20 fældede Soraner-gærder var 14 gre 
bet ud. Iøvrigt gav Frank Pearson med 3 greb 
og en stakning ikke sin keeper-kollega me
get efter. 
hbenbart tog nederlaget så meget på Sora
nerne, at de også løb ind i et nederlag i 
Herning dagen efter,takket være Erl.Krogh 
Andersen og Muhammad Abbas.Herning har el
lers ikke haft mange glæder siden sejren 
over Svanholm II.Siden har forbundet frata 
get Herning de 6 turneringspoints fra den 
kamp,men Herning har dog anket kendelsen. 

SIKRE SEJRE TIL FREM 

Herning havde endda også alle 8 turnerings 
points indenfor rækkevidde.Soranerne nåe
de kun 103 og den total oversteg Herning 
for bare 5,med Erl.Krogh Andersen i top med 
51. I 2. halvleg måtte Soranerne nøjes med 
113 og det betød at Herning skulle score 
113 på 11 overs - det var på den våde bane 
nær ved at lykkes.Herning nåede 93 før spil 
letiden udløb,Erl.Krogh Andersen gik not 
out med 71. 
Næh, kunne Soranerne ikke klare sig i Jylland 
gik det bedre for Frem,der fik 12 points 
ud af sin dobbel ttur til Herning og Viborg. 
I den seneste tnrneringsrunde kom Frem i�

ke til at spille mod svanholm II p.gr .af 
regn og det vil sige at Frem i skrivende 
stund fortsat er seks turneringspoints for
an Silkeborg.Og det har været ret så over
bevisende sejre, Frem har leveret. Fortsæt
ter holdets form vinder det 2 .division,el-

lers forekommer Silkeborg den alvorligste 
konkurrent.I'ngen af de øvrige kommer i be
tragtning efter at Soranerne er "faldet af" 
- de øvrige har på nær Sorø snart sagt slå
et hinanden indbyrdes. 

ET ÅR FOR TIDLIGT? 

Redaktøren af Frems medlemsblad måtte høre 
nogle hånsord for ,at han sidste år ønskede 
holdet til lykke med oprykningen til 1. di
vision,men som han bemærkede -Vi kan jo se 
om et år igen. 
Det kan vise sig at blive rigtigt - Frem 
har hidtil været overbevisende - 237 for 9 
mod Slagelse med century til M. Subhani og 
god kastning af K.Latif (5 for 67) og Leo 
Onink (4 for 48) ffi:en først og fremmest 5 
greb af Ole Christiansen {der ikke keepede) 
og 3 af Subhani,var nok til sejr,selvom 
sjællænderne nåede 183. 
Mod Sorø blev det til en halvlegssejr efter 
en score på 207.Sorø nåede 68 og 69 - Steen 
Friis tog 8 for 30 i l.halvleg,Latif 6 for 
33 i anden,heraf tre på tre hinanden følgen 
de bolde. 
I Herning og Viborg var det stort set også 
Latif der ordnede sagen med 6 for 35 i Her
ning og 6 for 31 i Viborg. Gærde halvlege på 
102 for 7 og 154 var nok for Frem til sej
rene. I Viborg gjorde Patrick Joseph dog sin 
skyldighed med 7 for 51, som JØrg. Elias sen 
med 7 for 63 havde gjort det for Sorø. 

STARTEDE SÅ GODT 

Som nævnt gik starten så fint for Soraner
ne med tre sejre på hjemmebane - den ene 
dog på Brøndbyøster skole, som Soranerne 
havde lånt. Især Bo Blilitgen har været stærkt 
spillende ,men det har Peer Nørgaard og Fr. 
Pearson også. Peer Nørgaard tog 6 for 16 
og Blili tgen 3 for 28 mod. nedrykkede Horsens 
der kun nåede 59 mod Soranernes 150. Jyderne 
affærdigede dog diskussion om et større ne
derlag ved at score 172 i 2.halvleg. 

Mod Viborg havde Bo BHii tgen 5 for 14 og 
jyderne måtte nøjes med 42 .Soranerne sco 
rede 149 fo,::- 5 ,men så svarede Viborg med 
152 i en }:J.alvleg,hvor alle Soranernes 
spillere kastede på nær keeperen og vel 
at mærke ingen under 3 overs.Sikkert for 
nøjeligt!Mod Slagelse var det N.O.Bjerre 
gaard der tog gærderne (7 for 49) ,men 
Soranerne behøvede kun at bruge 4 mand 
for at nå totalen på 168. 

DET HAR KNEBET 

Mens det er gået oprykkerne godt,har det 
knebet mere for nedrykkerne fra Horsens, 
men de er dog kommet lidt væk fra bundre 
gionerne efter at have føjet en sejr o
ver Sorø til sejren over Svanholm II. 
Mod Sorø var der :Lngen diskussion - Hor
sens lagde for med en l .gærdestand på 
137 ,Erik Olesen 113 og lukkede med 201 
for 3,hvorefter Sorø var ude for 156,ef
ter at Jørg.Eliassen havde scoret 73 n.o. 
Ole Schaumann tegnede sig for 7 for 20 
mod Svanholm,hvilket var medvirkende til 
at få københavnerr.e ud for 95,hvilket 
Horsens nåe le for 3 gærder. Derimod har 
Horsens tabt til Silkeborg ,der nåede 212 
B j. Rasmussen 85, hvor· Horsens kun kunne 
svare med 97. 
Silkeborg kunne have fået fuld valuta for 
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strup.Bj .Rasmussen tog 7 for 21 og stop
pede Glostrup ved 62. I anden omgang sco
rede Glostrup 181 og så kunne Silkeborg 
ikke nå at lave 142. Det blev til 78 for 
5. 

BESKEDEN START 

Glostrup og Viborg,der begge prægede divi
sionen sidsre år ,har ført en mere Beskeden 
tilværelse. Viborg vandt som nævnt over Sil 
keborg ,men derudover er det kun blevet til 
en sejr over Sorø,hvor Viborg ikke var 
stærk nok til at få holdet ud i 2.halvleg. 
Viborg startede med 29 for 4 ,men lukkede 
med 251 for 6,efter at Leif Busk og Jan 
Andersen havde hævet totalen i en 4 .gærde 
stand fra 29 til 179.Leif Busk fik 112,Jan 
Andersen 63.Sorø var ude for 86,men nåede 
i 2.halvleg 49 for 2 fald - selvom der var 
en regnvejrspause ·,1ar det ikke nok til at 
forklare Viborgs manglende effektivitet. 
Selvfølgeligt havde Sorøs Alex Olsen med 
32 n.o.også sin andel. 
sine kampe hvis ikke Leif Busk og Patrick 
Joseph var kommet i vejen på søhelt.Ganske 
vist fik Viborg kun 104 ,men solid kastning 
og markspil fjernede hjemmeholdet for 75, 
hvoraf Erik Mikkelsen havde 48.Silkeborg 
startede turneringen med en udesejr i Glo 
Viborg tabte til Soraner og desuden til 
Slagelse - Bo Christiansen tog 5 for 24 
og Kurt Andreassen 3 for 27, så Viborg kun 
nåede 104 .Slagelse gik over for 7 gærder 
selvom Jan Thorup tog 4 for 45. 
Glostrup har hidtil måttet varme sig ved 
en sejr over Herning, hvor Steen Thomsen 
tog 3 gærder i den tør:::,te uve.l'.. Det choL,a 
rede jyderne så meget at halvlegen kun 
blev på-- 52. Forinden havde Glostrup scoret 
221 for 8,men brugt så megen tid,at man 
ikke kunne få Herning ud i 2.halvleg. 
Derimod fik Glostrup nok noget af et chock 
ved at tabe til Svanholm der brillerede 
med 6 mand over 25 i en halvleg på 264. 
Glostrup havde kun fire over 25 og kunne 
ikke klare Tom Christensens 6 for 25, så 
det blev "kun" til 191. 

KLAREDE 0-0 

Svanholm fik, som reglerne siger, ingen for
nøjelse af ,at Herning blev dømt som taber 
i det indbyrdes opgør ,hvor Muhammad Abbas 
5 for 12 og Freddy Sangild 4 for 24 ,havde 
københaverne ude for kun 70, hvorefter Her
ning selv scorede 95. 
Derimod ka.n Svanholmerne godt ærgre sig 
over at Sorø gik tiden ud,selvom det kneb. 
Svanholm var startet med 200, hvoraf Bj .K. 
Jensen lavede 88 .Sorø havde mistet 3 gær
der for 20 points,men Jørgen Sarøe {67) 
og Ole HUckelkamp (58) satte totalen op 
til 147 og Sorø havde endnu et gærde i 
behold, da tiden udløb. Sorø var på det 
tidspunkt 24 points fra sejr"!:n - det er 
også det nærmeste midtsjællæ .. derne har væ 
ret gevinst. I lokal-derbyet mod Slagel se 
blev det til 192 til Slagelse mod 1J3 
til Sorø. 
Det bliver vanskeligt for Sorø at slippe 
med i grurrlserie II næste år. Men som sagt 
der er en god bid tilbage af turneringen 
endnu .... 

ola. 
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TURNERINGSOVERSIG TEN: 

De små hold har det hårdt 
Køge ærgrer sig - sølle fem points kunne 
have bragt holdet helt med frem i 3 .divi
sion øst.Nu er det istedet andetholdene 
fra Ringsted og AB,der fører. 
I vestkredsen står kampen mellem nedryk

kede Holstebro og andetholdene fra Århus 
og AaB - den regnudSatte kamp mellem AaB 
og Holstebro kan her bliVe afgørende. 
Men tilbage til østkredsen og Køges kamp 
mod Slagelse ,der lagde for med at score 
186 points,hvoreftet Køge løb tør for tid 
da holdet havde 182 points og endnu en 
gærdespiller tilbage.Lidt ·bittert måske 
men i det he-le taget er det "ulvetider" 
for de fleste af de klubber ,hvis første
hold er i 3. divisionerne. De forskel lige 
divisionsreservehold er ind i mellem me
get stærke ,også fordi de har en mer�-�ho
mogen sammensætning end de rene første
hold,fordi der kan dukke talentfulde ju
niores og garvede oldboys op og være med 
til at afgøre kampene. Selvfølgelig kan det 
ikke lade sig gøre,meri måske var det sjo
vere orri de egentlige l .hold og r'eserve
holdene havde hver sin turnering. 
Bortset fra Holstebro,der tilsyneladende 
h;r haft godt af at rykke ned,og nu �øn
strer en passende blanding af ungt talent 
og nogle af de gamle,har det knebet.Nykø
bing Falster og Ro·skilde er dog ved at 
komme med efter en lidt dårlig start -
hold som Dronningborg og Fredericia kla
rer sig også nogenlunde ,mens det kniber 
for 1913 ,der ellers startede så godt i 
pokalturneringen.Grenå,Kerteminde og Næst
ved har heller ikke haft det for lyste
ligt.Det er vilkårene,OK,men det kniber. 

ØSTKREDSEN 

Ringsted II og AB II fører - førstnævnte 
efter halvlegssejre over Næstved og Ros
kilde, sejr over Svanholm III ,men neder
lag til Køge .Aserne har vundet over Sla
gelse II samt halvlegssejre-over Glostrup 
II og Næstved.perimod nåede AB ikke at 
få færdigspillet 1. halvleg mod KB II. 
Køge følger op, som nævnt sejr over Ring
sted og en halvlegssejr over Nyk.F.men 
med seks turneringspoints for lidt i for
hold til de to andre på grund af den ik
ke-færdigspillede mod Slagelse. 
Nyk.F.har efter en noget skuffende start 
fået hold på sagerne - 8-0 over Næstved 
og mere overraskende 8-0 over Slagelse 
med 2 gærder efter færdig kamp på god 
kastning af Erik Svens son ial t 12 for 73 

POKAL TURNERINGEN: 

og Poul E.Petersen ialt 8 for 84 .Svanholm 
har vundet 8-0 over Nyk.F.og 6-0 over Ros
kih6.e hvorimod Søren Nissens century mod 
Glostrup ikke hjalp - den kamp endte 0-0. 
Som nævnt startede Roskilde lidt svagt,men 
er kommet med ved at slå Glostrup efter en 
færdig kamp, til trods for .at Glostrup el
le·rs førte efter 1.halvleg.Glostrup stille 
de dog kun med 8 ,nand, der scorede 192 og 
tog Roskilde for 122.I 2.halvleg nøiedes 
Glostrup med 90 for 4 og Roskilde skille 
så score 161 for at vinde - det lykkedes 
for 4 fald,bl.a.takket være 70 n:o.af Stig 
Lucas.Siden har Roskilde også vundet over 
Næstved,der får svært ved at undgå degra
dering t.i,l mellemrrækken.Skal Næstved sat
se på noget gælder det kampen mod Slagel
se 3.juli - Slagelse-ha� nemlig kun een 
sejr ,vundet over KB,der med sih 8-0 sejr 
over Næstved står en smute bedre. 

VESTKREDSEN 

I vestkredsen led Holstebro sit første ne
derlag ,da Århus II vandt med med 4 ståen
de gærder efter at H 9lstebro havde lagt 
ud med 125.Men forinden har Holstebro 
vundet over Grenå,Esbjerg og Kerteminde. 
Måske ikke de mest frygtindgydende mod
standere ,men vundne points er vundne po
ints. 
Kerteminde blev slået med 6 st.gærder 
mens sejren over Esbjerg blev på 8 st.gær
der efter færdigspillet kamp.Gode kaste
præstationer af P.E.Mot:tensen og Peder Jo 
hansen lå bag d�n sejr.Peder Johansen var 
med 6 for 43 også manden bag sejren over 
den anden nedrykker Grenå. 
Mest spændende har det været mellem Århus 
og Fredericia - Århus scorede 78 og tog 
modparten for 77. 2 point kom også til at 
spille en rolle i 1913s kamp mod Grenå. 
Fynboerne scorede 207, Grenå var ude for 
74 og skulle så score 134 points for at 
vinde.Grenås 9.gærde faldt ved 132 og så 
viste det sig at den sidste gærdespiller 
var "absent" som der står på indberetnin
gen.Resultat 8-0 til 1913. 
AaB har virket med små midler i en række 
close races.Dronningborg blev slået med 
12 points,Århus med 4 points og Kertemin
de med 3 points.Henrik Fliigel har stået for 
s-ørsteparten af gærdefaldene, for der har 
ikke været de mange points i AaBs gærde
side .Koldi_ng havde svært ved at få startet 
men slog dog Kerteminde, mens Kerteminde 
til gengæld har fået sin eneste sejr hid-

til ved at slå 1913.Esbjerg II står også 
kun �ed en enkelt sejr,vundet over Kol
ding. "Midterpartiet" i divisionen udgøres 
af Skanderborg, Dronningborg og Fredericia 
mens Grenå kun har en 8-0 sejr over Es
bjerg at glædes ved.Skanderborg har slået 
Kolding, 1913 og Kerteminde, sidstnævnte dog 
kun med 1 gærde og Skanderborg fik 8 tur
neringspoints efter at have tabt ! .halv
leg til Dronningborg ,hvor Lars Rytter og 
Chr.Boldsen stad±g gør sig. 
Kun mod Fredericia har Skanderborg måttet 
strække gevær,så m�ske �an ogsåmidtjyder
ne nå at komme til at spille en rolle, 
selvom det bliver svært mod hold som ÅaB 
-0'] Arhus.Fr�der:icia _ .s.tå.r med tre SP.jre 
- over 1913,over Dronningborg Og som nævn-
over skaJlderborg - Fredericia har kun på 
nuværende tidspunkt tabt til /\rhus og det 
endda så knebent som det nævnte ene po
int.Der var heller ikke noget at råbe hur 
ra for mod B 1913 - i turneringen blev sej 
ren,modsat i pokalturneringen,kun på seks 
points. 
1913 fik sin knebne halvlegssejr over Gren
å,så tjet vil sige,at der ikke er nogle af 
holdene i 3.division vest,der ikke har prø· 
vet at vinde - til gengæld ligger fem hold 
før den 20. juni med 8 turneringspoints for 
3-_5 kampe. 

MELLEMRÆKKERNE 

Ser vi på mellemrækkerne fører Frem foran 
Soranerne i Østkredsen.Frem har vundet al
le sine kampe,indbefattet den over Soraner 
ne,der til gengæld har vundet sine andre 
kampe større. I bunden kniber det for Ring
steds og Glostrups 3. hold at gøre sig gæl
dende. 
I midtkredsen har to hold også skilt sig 
ud,nemlig Horsens og B 1913 med sejr til 
Horsens i den indbyrdes kamp.Hovedgaard · har 
spilet 4 kampe og vundet sin første sejr, 
da Kerteminde blev slået med 6 st.g�rder 
efter færdigspillet hamp,Graham Jenkins bl. 
a. 5 for 4. Kerteminde tog hævn over hoved
gård i sin hjemmekamp og vandt med 91 po
ints efter færdig kamp. 
Vestkredsen har haft .nogle bryderier, for-
di Silkeborg ikk� kan stille hold,men å
benbart først finder ud af det i sidste ø
jeblik. Ihvertfald har både Nyk.M.og Skan
derborg været ude for et par sure oplevel
ser i så henseende.Bl.a.takket være en still 
going streng Axel Morild. fører Hjørring i 
vestkredse. ola. 

Til Ø. Uttrup eller P. Bangsvej 
Det står fast at pokalturneringstrofæet 
skal flytte fra Brøndbyerne - men om det 
bliver tilbagw -tt.l Øster Uttrup,eller om 
det bliver til Peter Bangsvej ved ingen 
endnu. 
Det afgøres i årets pokalfinale ,der står 
mellem AaB og KB på AaBs bane, hvornår er 
endnu ikke afgjort.AaB har vundet pokal 
turneringen fem gange siden dens start 
i 1964,KB har en enkelt pokalturnerings 
sejr. 
Med disse to finalister er det ligeså 
givet at sidste års pokalvinder Svanholm 
er ude af billedet.Det skete allerede i 
kvartfinalen mod AB. Finalisten fra sid
ste år,Nyk.M.rØg ud allerede i 2.runde 
i år. 
AB vandt en kneben sejr over Svanholm i 
kvartfinalen,som KB gik videre fra med 
en sejr over Svanholms andethold. Vest 
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for Storebælt kunne B 1913 ikke fortsæt 
te den succes, der kostede to 1. di visions 
hold "pokal-livet" ,Fiedericia vandt en 
sikker sejr over 1913.AaB kom videre frem 
til semifinalerne efter en sikker sejr o
ver rivalerne fra Hjørring. 
I semifinalerne var det ligeså spænden
de en kamp AB gav KB som den AB havde gi
vet Svanholm, blot med den fortskel, at 
det har var KB,der trak det længste strå. 
Trods Fredericis handicap havde AaB ikke 
besvær med 3 .divisionsholdet. 
ABs sejr over Svanholm blev på 2 stående 
gærder. Svanholm startede med 139 - tre 
mand løbet ud - og 8.AB-gærde var ude ved 
129,men Bent Rossen og Per Marcussen ha
lede sejren hjem. 
KB scorede det vindende points på næstsid 
ste bold i kampen mod Svanholm II ,der med 
sit handicap nåede 167 points,KB nåede 

169 for 6,men som sagt lige før lukketid. 
Hjørring fik kun 44 points mod AaB,der 
ordnede det nødvendige for 3 fald. 
B 1913 startede med 104,hvoraf J.Hvidkjær 
havde 32+, men Kurt Østergaard, Fredericia 
med 47 n.o.hjalp Fredericia over denne to 
tal for kun fem fald. 
Den ene semifinale blev vundet af KB med 
9 points .. KB startede med 121,Flemming 
Gregersen,49,og tog så AB for 112,Torben 
Ank jærgaard havde 4 for 22, Allan Schul tz 
3 for 11.Michael Lønhardt nåede 31 for AB. 
AaB startede med 169 for 9,hvoraf Henrik 
Mortensen havde 51 og Hardy Sørensen 50. 
Det kunne Fredericia kun svare igen på 
med 51 points,plus tillægget på 40 points 
Kun to spillere nåede en to-cifret score 
mens Henrik Mortensen tog 4 gærder for 19. 

ola. 



TURNERINGSOVERS/GTEN: 

DE SAMME KLUBBER HAR 
GRØDE I UNGDOMMEN 

ser vi på ungdomsrækkerne er det Svanholm 
Glostrup,Esbjerg,Skanderborg,Borsens og 
Chang,der dominerer hos juniorerne.Her 
skal det gå noget mærkeligt til om ikke 
svanholm og Chang bliver kredsvindere -
hvem der vinder den sydjysk-fynske kreds 
er straks mere uklart. 
Bos drengene er det Glostrup,Skanderborg 
Esbjerg og Chang,der gør ·sig gældende,i
gen med den først- og den sidstnævnte 
allerede nu som sandsynlige kredsvindere. 
Og ser man på llleputterne går nogle af 
de samme klubnavne igen - Svaholm,Glostrup 
Esbjerg og Chang. 
Efter resultaterne at dømme er det her,det 
mest succesfulde ungdomsarbejde foregår, 
og det kan ihvertfald kun glæde - ikke 
mindst for klubber som Esbjerg og Chang, 
der før har været ude i større eller min
dre kriser. 

JUNIORERNE 

Svanholm har endnu ikke haft behov for at 
kalde hele gærdesiden frem -mod KØge mis
tede holdet dog 6 gærder trods n.o.centu 
ry af åbningsgærdet Ole Mortensen.men mod 
Ringsted blev sejren kun på 2 gærder ,Ole 
Mortensen var ikke med og d "'herrer Kim 

· Thorup og Kim Neerup tog sin tid til .at 
score de nØdvendige 91 points. Mod Glostrup 
pg AB har det været nok - igen stort set 
- med Ole Mortensen,Kim Thorup og Bj.K. 
Jensen.Modpartens kastere når ikke gennem 
den gærdeside. Glostrupperne har haft det 
mere svært,men dog slået de andre,på nær 
AB. 
I midtkredsen-har Husum måttet trække sig 
og der har været visse problemer med alde 
ren hos 1909s juniorspillere .Esbjerg har 
vundet et par komfortable 8-0 sejre,og 
ligger derved i en baghulsposition på Bor 
sens og Skanderborg,bl.a.takket være kas 
teren Carsten Griegel •• Hos Skanderborg 
er det folk som Erik Juul og Torben Stern 
der har været de dominerende,men Skander 
borg.forekommer at være det bedst� bud 
på kredsmesterskabet,MØdet mellem Skander 
borg og Esbjerg kan meget vel afgøre den 
sag. 
Mod nord er det som sagt Chang,hvor 11:>r
ten Skanderup,Gert Christiansen og Car
sten strandvig huserer.Både Nyk.M.og Vi
borg har gjort det godt,hver har deres 
gode folk,men de har dog_ ikke kunnet ham
le op med Chang. Desuden er -Viborg nok en 
tand stærkere end Nyk.�.der også har tabt 
en kamp til Hjørring. Dronningborg får sto
re stryg af de andre • 

DRENGE 

- ·øos drengehe ei der også en række navne, vi 
hl;!ldigvis kommer til at høre mere til i de 

kommende år. I østkredsen er Glostrup urørlg 
drengene har spillet fire kampe og vundet 
dem alle 8-0 .Hvor overlegent holdet har væ• 
ret ses af ,at det har haft seks gærdehalv
lege, i disse er der alt i alt faldet 7 gær 
der.Det er søren og Lars Mikkelsen,der fø ... 
rer an i løjerne - mod AB scorede søren 
Mikkelsen alle de 50 points,hans hold fik 
i l. halvleg. Glostrup• har endnu ikke mØdt 
Ringsted,der er nummer to - den kamp kan 
blive særdeles spændende .Også Svanholm og 
KB,der følger efter Ringsted,mangler at mø
de Glostrup,men al ære og respekt - det bli 
ver svært at hindre Glostrup-drengene i at 
vinde det kredsmesterskab. 
I midtkredsen drejer det sig om hold som 
Skanderborg Esbjerg og folk som Lars og 
og Ole Wi ttus samt Kim Wilrtz fra Skander
borg og Kim Madsen,Torben Jensen og Tim 
Jensen fra Esbjerg.De to hold har indbyr
des spillet 0-0 .Esbjerg scorede 165 for 4 
med 86 n.o.til Tim Jensen,hvorefter Skan
derborg svarede med 96 for 6.P.t.har Skan
derborg to turneringspoints mere end Es
bjerg. Iøvrigt al ære og respekt for Hol
stebros drengehold,der har været helt ne
de på at score 7 points i en halvleg og af 
den var de fire endda ekstra ,men Holstebro 
fortsætter ufortrØdent og det er godt. 
Mod nord har Chang vundet suverænt over 
Dronningborg to gange og slået Nyk.M.med 
64 points.Det sidste er det mest afgøren
de, idet morsingboerne har slået de øvrige 
hold,mens Viborg og Hjørring rakte de øv
rige en hjælpende hånd ved at spille 0-0. 
Carsten Strandvig ,der også klarer sig 
fint på Changs juniorhold er topmand for 
ålborgenserne og det både med bat og bold. 

LILLEPUT 

Svanholm fører østkredsen med fire sejre, 
men det kneb alvorligt mod Ringsted,hvor 
man blev vidner til en noget mærkelig kamp 
Ringsted var ude for 15, hvorefter Svanholm 
faldt for 16. I 2. halvleg scorede Ringsted 
59,men svanholm nåede kun 46 -or 6.Glostrup 
har tabt til Svanholm,men ellers vundet, 
hvad holdet har spillet.Ringsted ·er på 
trediepladsen. 
I midtkredsen hvor der kun er 4 hold, har 
Esbjerg en sikker føring ,men måske har Bu 
sum det lige så sjovt efter .en ægte uafgj. 
mod Kolding,mens returkampen endte 0-0 
eft"r at Husum havde scorer 151 og Kolding 
svaret med 105 for 6. 
I nord er det igen Chang med maksimumudbyt 
� for to kampe • Chang har dog endnu ikke 
spillet mod morsingl:x>ernes i.hold.Vinder 
Nyk.den kamp,er kredsen åben.Igen hatten 
af for Holstebro,der også har et hold i læ
re her. 

ola. 
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Flyverne blev 
overraskede 
RAF sluttede en, for holdet resultatmæssig 
chokerende tur til Danmark med· at tabe en 
40 overs kamp til Svanholm. En mærkværdig 
kamp var det - begge hold startede dårligt 
Svanholm havde sine seks første ude for kun 
62 med 12-13 overs t�l&ge.Svanholmerne 
kunne ikke stille meget op mod den vestin
diske svingbowler Francis.Men SVanholm bat 
ter bredt-og 8.gærde Ths.Pettersson (30 nol 
og Gert Kristensen (25 nol spillede holdet 
ud af den lidt pinlige situation,således 
at Svanholm sluttede med 119 for 7. I Jør
gen Jønssons fravær (noget der gennemani t
ligt sker en gang hvert tiende år) blev 
Svanholm anført af Michael Pettersson,der 
med to pragtgreb fik has på RAFs åbnere. 
Han har iøvrigt været mestrenes bedste bat 
i år og har udviklet sig til en keeper af 
klasse. Ban har formentlig hjulpet UK o'ver 
nogle svære problemer ved -at være forhin
dret i at tage med til Afrika.Flemming søe 
gaard har derimod ikke været i UKs sØge
lys i år og det undrede Svanholms fans sig 
noget over - de så ham nemlig tage 3 gær
der for 6 på 8 overs mod RAF i fortsættel
se af andre gode kastepræstationer i denne 
sæson.Fra den anden ende kørte Ole Morten
sen løs med 5 for 22 og ved tanken om,at 
man også helst skulle have en hyggelig af
ten,måtte Poul Transbøll overtage kastnin
gen,da, 7 RAF-gærder var ude for 27 .RAF nå
ede 70 - all oqt. 
De spillere. og ledere fra DCF ,der efter at 
havde .fået høvl af et RAF-hold i Tyskland 
sidste år ve·ndte hjem og fortalte,at RAF 
var et godt hold,måtte. englændernes ind
sats på d�:mne tur skuffe. Men uansEtt det, er 
RAF et godt bekendtskab,som DCF kan få 
megen fornøjelse af. Nis. 

Nyt klubhus i 
Skanderborg 
Som Esbjerg i år kan -tage imod i nye ?aci
li teter ,har også Skanderborg fået nyt klub 
hus - dette dog til brug for hele forenin
gen, ligesom huset ved banerne i Vestergade 
i Skanderborg også skal bruges af eleverne 
fra Morten Børup-skolen i nærheden . 
Men det gør ikke tilfredsheden i Skander
borg mindre.Klubbens medlemmer har lagt be 
tydelige egne arbejder i opførelsen ·af hu
set som også kommunen har bidraget økono
misk til .For interesserede udenbys klubber 
kan det iøvrigt berettes at der er overnat 
ningsmuligheder for 15 mand. 
Klubhuset er. taget i brug ved en festlig 
indvielse,hvor borgmester Ejner Jacobsen 
symbolsk klippede et rØdt bånd over. Der 
var fodbold- og cricketkamp,ligesom Arhus 
Pigegarde underholdt med deres nye tattoo 
Det nye klubhus har kostet 270.000 kr og 
som Skanderborgs hovedformand,waage Peter 
sen sagde ved indvielsen, var det med stor 
glæde at Skanderborg Boldklubs mellem 900 
og 1000 medlemmer tager dette anlæg i brug 
- det kan,mente han,animere til en endnu 
større medlemstilgang. 
Flere hundrede benyttede lejligheden til 
at se det nye klubhus,og ,og der blev flere 
gaver til foreningen,bl.a.fire billeder 
af SBs første klubhus fra omkring .1905. 

RON MITCHELL fra Bledlow ved Oxford er en 
af Skanderborgs venner gennem mange år. Så 
god en ven,at han har besluttet a.t fejre 
sin 60 års dag i Skanderborg,hvor han kom 
mer på besØg med et crickethold for at spil 
le match mod et udvalgt Forty-hold.Det. sker 
20.juli og 3.halvleg skal også nok blive 
festlig.Iøvrigt er det ved Mitchell� mel
lemkomst at Skanderborg i tiden 10.-20.ju
li har den tidligere testspiller ARTHUR 
MILTON som træner. 

FINN VILLUMS:Eij,der udover at være formand 
for ABs cricketafdelingen,på generalforsam. 
Ungen også blev valgt til hovedformand 
for akademikerne,håber at klubbens bedste 
fodbold- og håndboldhold,der begge er i 2. 
division,kan gøre cricketspillerne følge
skab i de respektive sportsgrenes� f'orne�
ste række. 
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SV.E.ANKERSØE,Esbjerg,fik en halvdyr debut 
i ! .division - af de 49 points han scorede 
i åbningskampen mod Skanderborg, var der bl. 
a.en 6-er ud i skoven ved banen,hvor bol
den knuste forlygten på en parkeret bil -
hvis bil det var?Sv.E.Ankersøes! 

I FØRSTE trediedel af turneringen blev det 
til ialt 7 centuries i divi.sionerne.Skan
derborg-spillere tegnede sig for tre i 1. 
division - Kj .Christensen 120 og Erik Juul 
100+ mod Esbjerg og Jens Priess 103 mod 
1909. I 2 .division noteredes Frems M. Subha 
ni for 118+ mod Slagelse,mens Hans Olsen, 
RingSted,122+ mod Næstved,Søren Nissen, 
Svanholm,106 mod Glost,og Per B.Nielsen,Kø 
ge, 100+ mod Nyk .F .kompletterer listen for 
3.div.øst. 

HANS OLSEN,Ringsted,havde fart på i kampen 
mod Nyk.F.Selv scorede han 122+ og sammen 
med makkeren Jesper !saksen blev det til 
199 på kun 71 minutter.Isaksen scorede 74+ 
Af Hans Olsens points var 72 tolv 6-ere. 

SØREN NISSEN noterede sig sammen med Kim 
Thorup for en svanholm-rekord i kampen mod 
Glostrup.182 er åbningsgærderekord for 2. 
og 3.hold i Brøndby-klubben. 

FLEMMING SØNDERGAARD, Kerteminde, havde grund 
til at være tilfreds efter kampen mod År
hus II, selvom hans hold tabte. Søndergaard 
tog sig nemlig af hele Århus -gærdeside for 
kun 52 points - bl.a. fjernede han fire gær 
der på fire hinanden følgende bolde.Den 
bliver nok vanskelig at slå - dog kan der 
fortælles om fire hattrick i divisionserie 
ket før pinse.Trols Nielsen,Chang ,mod KB 
i l.div,K.Latif,Frem,mod Sorø i 2.div,Vagn 
Nielsen, Skanderborg ,mod Dronningborg ,og 
Flemming Rasmussen, Dronningborg ,mod Esbj. 
begge i 3.div.vest. 

HOVEDGAARD, ny cricetklub, spil lede i pinsen 
sin første hjemmekamp mod B 1913, hvor borg
mester Heilesen markerede begivenhed ved 
at kaste den første bold på banen ved ho
vedgaard skole. Hovedgaard har tabt sine to 
første kampe,men spillere som Graham Jen
kins og K.Gowland har vist resultater,der 
nok skal føre til noget længere hen. 

MELLEMRÆKKESPILLERNE fra Fredericia og B 
1913 var ved at løbe benene af hinanden i 
deres indbyrdes kamp.Af matchens 162 po
ints blev kun 20 scoret på grænseslag 
fordelt med to 4·-rere og to 6-ere. 

HJØRRING havde travlt i mellemrækkekampen 
mod Herning.I 2.halvleg scorede Hjørring 
- læs Axel Morild og Harry Pedersen -ial t 
116 points på bare en time og 5 minutter. 
Harry Pedersen klappede 53 ud på 35 minut
ter. 

OLE CHRISTIANSEN ,Frem, scorede kun l point 
i kampen mod Slagelse,men gjorde sig så san 
de lig nyttig på anden vis, idet han ··havde 
5 greb i samme halvleg (han var ikke kee
per). I samme halvleg greb M,Subhani tre an
dre Slagelse-folk ud. 

MÅSKE er Svanholms juniores ved at gå Nyk. 
M i  bedene.Ihvertfald brugte Svanholm det 
meste af 68 overs til at score 93 mod Ring 
sted .. Der blev ikke scoret eet grænseslag, 
Kim Thorup var 2 t.40 min.om 38 og Kim Nee
rup 2 t.om 20 n.o.At Svanholm også har 
slag i skeen vidnede en åbningsgærdestand 
på 137 mellem Ole Mortensen og Kim Thorup 
mod Glostrup om. 

DRENGENE KAN OGSÅ.Søren Mikkelsen,Glostrup 
og Bjarne K.Rasmussen, Nyk .M. noterede sig 
begge for hattrick i kampene mod henholO.s
vis Slagelse og Hjørring,mens Michael B. 
Hansen, Ringsted scorede 108 n. o. i kampen 
mod Sorø. 

12-ÅRIGE Jørgen Lundsgaard, Kerteminde ,må 
siges at være et naturtalent.Han havde kun 
spillet cricket en uge,da han kom med i 
lilleputkampen mod Kolding. Her scorede han 
hattrick og tog ialt 5 gærder for 39 på 11 
overs. 

DET formentlig yngste aktive skud på den 
danske cricketstamme er Jesper Abrahamsen 
Viborg.Han fyldte 6 for nyligt,men var kun 
5,da han gik not out med O i en kamp mod 
Chang. 

AB må få nogle gevaldigt gode markspillere 
I lilleputkampen mod Køge greb 7 af dem så 
ledes en modstander ud,Henrik Sørensen end
da to. 
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Resultater 
l.division: 

9.maj: 
HJØRRING over B 1909 med 2 st.gærder eft. 
l.halvlg.6-0. (ude) .B 1909 138.Peter P.Klok 
ker 58,Flemm.Dalager 32.Klaus Buus 5 for 
27 ,Ole Christoffersen 3 for 29.Hjørring 
139 for 8.Kl.Buus 43+,-Bruno Nielsen 30,J. 
Holmsbjerg 25. 

ÅRHUS over RINGSTED med 9 st.gærder eft. 
l.halvlg.6-0. (ude) .Ringsted 84,Jan Mar
rott 31. Jørn Beier Andersen 4 for 15, Palle 
Pedersen 3 for 27 .Århus 91 for l.Jørn Bei
er Andersen 53+,Steffen Meibom 26+. 

AAB (hj.) -NYK.M.: l.halvleg ikke færdigsp. 
0-0. Nyk. M.130, Henning Jensen 70. Henning 
Olesen 4 for 25 ,Carsten Morild 4 for 43. 
AaB 88 for 6.Carsten Morild 26.Torben Pe
tersen 3 for 30,Erik Hansen 3 for 43. 

SKANDERBORG over ESBJERG med en halvleg og 
99 points.8-0 (ude) .Skanderborg 286 for 2. 
Kj .Christensen 120,Erik Juul 100+,Jens Pri 
ess 33+.Esbjerg 71,Sv.E.Ankersøe 49,Jørn 
St.Larsen 6 for 27 ,og 116,Leif Øre 42,Sv. 
E.Ankersøe 37,J.Priess 3 for 27,Kj.Chri
stensen 3 for 42. 

SVANHOLM over AB med 5 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0 (ude) .AB 155,Bj.Rossen 2h,Finn 
Willumsen 25. Flemming søegaard 5 for 27. 
Svanholm ·15 7 for 5. Lars Hansen 78+, Michael 
Pettersson 40+,Bj.Rossen 3 for 15. 

16 .maj: 
AB over ESBJERG med 8 st. gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Esbjerg 127,0tto Gade 43, 
Lars Persson 7 for 37 ,og 37 for 2 .AB 130 
for 2,Carsten Fenger 38,Niels Talbro 34, 
Michael Lønhart 28+. 

NYK.M.over ÅRHUS med 6 s:..gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Århus 133.Mogens Greger
sen 39+, Hans Frantzen 36, Steffen Meibom 
JO.Henning Jensen 4 for 38.Nyk.M.137 for 4 
Bjarne Jensen 68. 

AAB over CHANG med 7 st. gærder efter fær
digsp. kamp. 8-0. (hj) .Chang 62,Henrik Mor
tensen 7 for 27 ,Ole Isaksson 3 for 29 ,og 
34,Henrik Mortensen 5 for 9,Carsten Mor
ild 4 for 13.AaB 78 for 2,Hardy Sørensen 
40,og 19 for ),Troels Nielsen 3 for 10. 

SVANHOLM over HJØRRING med 2 st.gærder ef 
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Hjørring SO.Jes
per Morild 28,Flemm.Søegaard 6 for 29. 
svanholm 82 for 8.søren Hamberg 26+.0le 
Christoffersen 5 for 32. 

22 .maj: 
AAB over KB med 41 points efter l.halvleg. 
6-0. (hj) .AaB 123 for 6,Hardy Sørensen 44,Hen 
rik Mortensen 33.KB 82,Hans K.Lohmann 25, 
Ole Isaks son 3 for 8 ,Henning Olesen 4 f. 23. 
og 52 for 4, Steen Lund 25. 

23.maj, 
ESBJERG over RINGSTED med 86 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Esbjerg 173,Jan Madsen 45 
Sv.E.Ankersøe 42,Claus Rasmussen 4 for 56, 
Jan Hansen 3 for 60,Ringsted 87,Per Pers
son 30 ,Otto Gade 5 for 24, Anker Ankersøe 4 
for 49. 

ÅRHUS over AB med 3 st.gærder efter l .halv
leg.6-0. (hj) .AB 127,Jørn Beier Andersen 6 f. 
32,Arhus 128 for 7,John Madsen 36. 

CHANG over KB med 35 points efter færdigsp. 
kamp.8-0. (hj) .Chang 108,Troels Nielsen 41, 
Allan Se hul tz 6 for 27 ,og 34, Henning Lys trup 
8 for 27.KB 60,Troels Nielsen 8 for 35,og 47 
Troels Nielsen 7 for 17, Bj .Hol tegaard 3 for 
28. 

JUNIORRÆKKERNE er gennemgående for. uensar
tede til at gærdespillerne kan folde sig 
ud på samme måde som hos seniorerne. Et en
kelt century er det dog blevet til i før
ste del af turneringen,nemlig Per Rasmus
sens 111+ i Skanderborgs kamp mod Horsens. 
Kastningen går det straks bedre med - Per 
Madsen,Glostrup,blev noteret for hattrick 
og ialt 4 gærder i den over mod Sorø,og 
Erik Juul,Skanderborg,tog alle 10 for 26 
i en kamp mod Århus. Horsens Morten Sode
mann står også med et hattrick,opnået i en 
mellemrækkekamp mod Kerteminde. 

SKANDERBORG(hj)-B 1909.1.halvleg ikke fær
digspillet. 0-0. Skanderborg 254 for 6 ,Jens 
Priess 103,Kjeld Christensen 81.B 1909 125 
for 8,Kj .Christensen 3 for 28 

29.maj: 
RINGSTED over HJØRRING med 62 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Ringsted 98,Jan Hansen 
27 ,Klaus Buus 4 for 20,0le Christoffersen 
3 for 30,og 64,Hans Olsen 24,0.Christoffer
sen 4 for 23, Kl. Buus 4 for 34. Hjørring 36 
for 9,Claus Rasmussen 7 for 21,og 94 for 9 
Jesper Morild 27 ,Jan Hansen 3 for 35. 

SVANHOLM over NYK.M.med 89 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Svanholm 137 for 9,Micha
el Pettersson 53 ,Ole Mortensen 27 ,Henning 
Jensen 4 for 46,Torben L.Pedersen 3 f.42, 
Nyk.M.48,Flemming SØegaard 3 for 12,og 22 
for 0. 

30.maj, 
ESBJERG-MB. Aflyst på grund af regn. 

Airnus over B 1909 med 4 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .B 1909 201,Alan Ifill 62 
Per Jacobsen 53,P.P.Klokker 29,Jørgen Knak
kergaard 8 for 45.Århus 205 for 6,0le Seier 
Andersen 71,John Madsen 70+,Lars Mathiassen 
31. 

CHANG over RINGSTED med 6 st .gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 90,Troels Niel
sen 6 for 37 ,og 60 for ],Preben Nielsen 30+ 
Chang 94 for 4,Troels Nielsen 49+,Jan Han
sen 4 for 28. 

NYK.M.over KB. med 9 st.gærder efter l .halv
leg.6-0. (ude) .KB 86,Henning Lystrup 26,Hen
ning Jensen 5 for 29,Nyk.M.90 for !,Torben 
L.Pedersen 35+,Poul Pedersen 31+. 

SKANDERBORG over KB med 63 points efter 1. 
halvleg. 6-0. (hj) . Skanderborg 190, Kjeld Chri 
sten sen 68 ,Jens Priess 45 ,Jørn St. Larsen 30 
Henning Lystrup 5 for 79.KB 127,Jørgen Hol
men 54,J .St.Larsen 3 for 59. 

2.division: 

16.maj: 
HERNING over SVANHOLM II med 25 points eft. 
l.halvleg.6-0. (ude) .Svanholm II 70,Henning 
Hansen 36, Muhammad Abbas 5 for 12, Freddy 
Sang ild 4 for 24. Herning 95, Erl. Krogh Ander 
sen 45,Niels Pedersen 4 for 28,Jan Kristen
sen 3 for 29 ,Henrik Lam 3 for 38. 

SILKEBORG over GLOSTRUP med 40 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Glostrup 62,Bj.Rasmus
sen 7 for 21,og 181,Ren� ·Thomsen 59,Lennart 
Nielsen 46, Sv .Å. Jensen 3 for 24, Erik Mikkel 
sen 3 for 5 7 .Silkeborg 102, Knud Randlev 40, 
Thor Jensen 6 for 23 ,og 78 for 5. 

SORANER over HORSENS med 91 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Soraner 150,Kim Schaumann 
42,Peer Nørgaard 39,0le Schaumann 6 for 39, 
Erik Olesen 3 for 54. Horsens 59, Peer Nør
gaard 6 for 16,Bo BlOitgen 3 for 28,og 172 
for 7 ,O.Schaumann 41,0le BU.low 38,Hans Ras
musen 3 for 34. 

FREM over SORØ med en halvleg og 70 points. 
8-0. (ude) .Frem 250.A.Cheema 59,M.Subhane 34 
Finn Madsen 25,Jørgen Eliassen 7 for 63.So
rø 68,J.Eliassen 30,Steen Friis 8 for 30,og 
69,0le HOckelkamp 25,K.Latif 6 for 33. 

SLAGELSE over VIBORG med 3 st .gærder efter 
1. halvleg. 6-0. (hj) . Viborg 104, Peter Carroll 
46+, Bo Christiansen 5 for 24, Kurt Andreasen 
3 for 27 .Slagelse 112 for 7 .Jan Thorup 4 f. 
45. 

23 .maj: 
VIBORG over SILKEBORG med 29 points efter 1 
halvleg.6-0. (ude) .Viborg 104,Leif Busk 39, 
Bjarne Rasmussen 6 for 35,Erik Mikkelsen 4 
for 51.Silkeborg 75 ,Erik Mikkelsen 48,Patri 
ck Joseph 4 for 28. 

SVANHOLM II (hj) -SORØ. l. halvleg ikke færdig
spillet. 0-0. Svanholm 200.Bjarne K.Jensen 88 
Leif Hansen 26,Jørgen Eliassen 5 for SS.So
rø 173 for 8,Jørgen Sarøe 67 ,Ole HUckelkamp 
58,Tom Kristensen 3 for 62. 

FREM over SLAGELSE med 54 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Frem 237,M.Subhane 118,Finn 
Madsen 55,A.Cheema 32.J.Steen Christensen 3 
for 64. Slagelse 183, Kim Christiansen 59, Alf 
Sørensen 31,John Andersen 26,K.Latif 5 for 
67,Leo Onink 4 for 48. 



30.maj: 
GLOSTRUP over HERNING med 169 points efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Glostrup 221 for 8,Rene 
Thomsen 76,Steen Thomsen 26,Erling Krogh 
Andersen ) for 51,Herning 52,Steen Thomsen 
7 for 30,og 30 for 2. 

SORANER over VIBORG med 107 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Viborg 42,Bo Bliiitgen 5 f. 
14,og 152,Peter Andersen 69,Peer NØrgaard 
3 for 30,Soraner 149 for 5,Kim Schaumann 34 
P. Nørgaard 26+ ,og 27 for 3. 

SLAGELSE over SORØ med 59 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Slagelse 192,Bo Christian
sen 71,John Andersen 27,Leif Sørensen 26, 
Ole Hiickelkamp 4 for 56,Sorø 133,Jørgen Sa
røe _38,Bo Christiansen 6 for 59. 

HORSENS over SVANHOLM II med 7 st.gærder ef 
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Svanholm II 95,Jan 
BØgh Nielsen 28 ,Ole Schaumann. 7 for 20, Hor
sens 97 for ),Erik Olesen 60+. 

3.division øst: 

9.maj: 
SVANHOLM III (hj) -GWSTRUP II i.halvleg ik
ke færdigspillet.0-0.Svanholm III 242 for 4 
Søren Nissen 106, Kim Thorup 85. Glostrup II 
195 for 9,Michael Andersen 84,JØrgen Hansen 
31,0le Roland 28,Sten Paulsen 3 for 48,Fr. 
Laursen 3 for 5 7 

14.maj: 
SLAGELSE II over KB II med 6 st.gærder eft. 
1. halvleg. 6-0. (hj) . KB II 121, søren Sørensen 
62, Leif Jacobsen 6 for 41, Per Petersen 3 f. 
55 .Slagelse II 136 for 4 ,Per Petersen 61+, 
Leif Jacobsen 29,Leif Andreasen 3 for 12. 

15 .maj: 
RINGSTED II over NÆSTVED med en halvleg og 
64 points.8-0. (hj) .Næstved 145,Mogens Han
sen 71+,Johs.Lundkvist 29,Hans Olsen 4 f.29 
og 34, Leif Johansen 6 for 10, Per Johansen 
3 for 17.Ringsted II 243 for 3.Hans Olsen 
122+,Jesper !saksen 74+,Max Nielsen 25. 

SVANHOLM III over ROSKILDE med 8 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Roskilde 90,Peter 
Peck 25,Jens Bisgaard 5 for 26.Svanholm III 
94 for 2. søren Nissen 28. 

16.maj: 
AB II over SLAGELSE II med 4 st.gærder eft. 
l.halvleg.6-0. (hj) .Slagelse II 101,Ths.Pro
vis 6 for 27 ,AB II 104 for 6,Tony Haders
land 38+. 

KØGE over NYK. F. med en halvleg og 84 points 
8-0. (hj) .Køge 222 for 4,Per B.Nielsen 100+ 
Johnny Hansen 70.Nyk.F.48,Jan Pedersen 6 f. 
14, Jens Sørensen 3 for 24 ,og 90, Erik Svens
son 37 ,Jan Pedersen 3 for 20. 

23.maj: 
AB II over GLOSTRUP II med 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Glostrup II 110 
Jørgen Nielsen 39, Ths. Ken torp 3 for 12, Ths. 
Provis 3 for 37 ,og 106 for 6,Harry Møller 
31+.AB II 112 for 5,Peter Kvist Jensen 52+, 
Tony Hadersland 30 ,og 108 for 2 ,Jan Ri bel 
57+,Tony Hadersland 42. 

27 .maj: 
SVANHOLM III over NYK.F.med 8 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Nyk.F. 78, 
Erik Svens son 26, Frank Laursen 4 for 17, St. 
Poulsen 4 for 27,og 142 f.4,S.Stenvang 48,E. 
Svensson 33,Harry Erichsen 29+.Svanholm III 
90 for 5,Søren Nissen 29,Jens Bisgaard 28, 
Poul J.Pedersen 3 for 44,og 133 for 2,Poul 
Transbøll 60+, S. Nissen 28, J. Bisgaard 26. 

29.maj: 
GLOSTRUP II over SLAGELSE II med 4 st.gær
der efter l.halvleg.6-0. (hj) .Slagelse II 106 
Jørgen Hansen 3 for 23, Glostrup II 108 f. 6, 
S. Nigmi 29, Brian Tønnessen 5 for 46. 

RINGSTED II over ROSKILDE med 3 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Ro'skilde 
86,G.Jensen 3 for 14,og 79,J.Dahl 4 for 20, 
G.Jensen 3 for 16,Ringsted II 97 for 6,1. 
Barnes 3 for 32,og 72 for 7,J.Marrott 34+, 
P.Peck 5 for 30. 

KB II over NÆS1VED med 7 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.8-0. (ude) .Næstved 51,John 
Holmes 8 for 9,og 71,J.Holmes 4 for 9,Steen 
Lindhart 3 for 10,KB II 76,Jens Hansen 4 f. 
19,Willy Jakobsen 3 for 23,og 49 for 3. 

7.juni: 
NYK.F.over NÆSTVED med en halvleg og 12 po
ints.8-0. (Hj) .Næstved 44,Poul J.Pedersen 6 
for 19,Erik Svensson 4 for 18,og 64,E.Svens 
son 6 for 38.Nyk.F.120 for 7,Poul J.Peder
sen 41 +, Mogens Hansen 4 for 3 3. 

).division vest: 

9.maj: 
HOLSTEBRO over GRENÅ med 22 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Holstebro 142,Peder Johan
sen 57,John Jespersen 36,H.O.Malfeld 5 for 
26.Grenå 120,Freddy Nielsen 26,Peder Johan
sen 6 for 43. 

FREDERICIA over SKANDERBORG II med 4 st.gær 
der efter l.halvleg.6-0. (ude) .Skanderborg 
II 11!3,Peter Hansen 28,Peder Østergaard 6 
for 68, Fredericia 129 for 6. Kurt Østergaard 
54+, Henry Rasmussen 3 for 41. 

14.maj: 
SKANDERBORG II over KOLDING med 155 points 
efter l.halvleg.6-0. (ude) .Skanderborg II 
218, Henry Rasmussen 89, Finn Krause 40, Vagn 
Melsen 30,Lars P.Nielsen 6 for SJ.Kolding 
63, Henning Jensen 28, Henry Rasmussen 4 for 
14,Bo Jepsen 4 for 27. 

AAB II over KERTEMINDE med 5 points efter 1 
halvleg. 6-0. (hj) . Kerteminde 60, Henrik Fl\l
gel 6 for 24,og 30 for 4.AaB II 65,Erik L. 
Pedersen 7 for 22. 

HOLSTEBRO over ESBJERG I I med 8 st. gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Esbjerg 
II 42,P.E.Mortensen 6 for 18,Peder Johansen 
4 for 24, og 76, Peder Johansen 6 for 17. Hol
stebro 65, Erling Ankersøe 6 for 30 ,og 55 f. 
2. 

16.maj: 
DRONNINGBORG over ESBJERG II med en halvleg 
og 9 points.8-0. (hj) .Esbjerg II 40,Flemm. 
Rasmussen 8 for 23 ,og 34, Flemm. Rasmussen 5 
for 20.Dronningborg 83 for 4.Lars Rytter 
42+. 

23.maj: 
B 1913 over GRENÅ med en halvleg og 1 point 
8-0. (hj) .8 1913 207 for 3.JØrgen Hvidkær 
87+,Jørgen Jensen 77+.Grenå 74,0ve Egstrøm 
7 for 48,og 132,H.O.Malfeld 66,søren Stens
gaard 26 ,Michael Hansen 3 for 14. 

ÅRHUS II over KERTEMINDE med 51 points eft. 
l.halvleg.6-0. (ude) .Århus II 159,Erik Mad
sen 64+,Jørgen Morild 31.Flemm.Søndergård 
10 for 52 .Kerteminde 108 ,Bent Nielsen 41, 
Per Andersen 3 for 17 ,Erik Madsen 3 for 20, 
Finn Krogh 3 for 28. 

27.maj: 
ÅRHUS II over FREDERICIA med l point efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Århus II 78,Jørgen Mor
ild 52, Peder Østergaard 7 for 45 ,Fredericia 
77 ,Palle Pedersen 8 for 34. 

SKANDERBORG II over DRONNINGBORG med 13 po
ints efter færdigspillet kamp.DRONNINGBORG 
førte efter 1. halvleg med 6 st. gærder. 8-6. 
(ude) .Skanderborg II 37,Chr.Boldsen 8 for 
6,og 113,Chr.Boldsen 5 for 25,Randolph Gumbs 
3 for 20, Dronningborg 38 for 4, og 99 ,Chr. 
Boldsen 35, Lars Rytter 34, Vagn Nielsen 5 
for 34, Henry Rasmussen 4 for 38. 

29.maj, 
ÅRHUS II over KOLDING med 45 points efter l 
halvleg.6-0. (hj) .Århus II 140,Jørgen Morild 
56,Erik Madsen 51+,Lars P.Nielsen 5 for 29, 
Poul E. Nielsen 3 for. 45, Kolding 95, Albert 
Keun 26, Jan Thybo 4 for 3, Palle Pedersen 4 
for 40. 

GRENÅ over ESBJERG II med 7 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Esbj;,rg II 111, 
Erling Ankersøe 25,Hans O.Malfeld 6 for 43, 
Viggo Madsen 3 for 37,og 89,J.Chr.Ankersøe 
32,E.Abrahamsen 28,Kim Nielsen 3 for 7,Vig
go Madsen 4 for 27 ,Johnny Krog 3 for 31, 
Grenå 116, Kim Nielsen 34, P. Måløe 29, Kars ten 
Griegel 7 for 30,og 88 for 3,Søren Steens
gaard 26+. 

30.maj, 
FREDERICIA over B 1913 med 6 points efter 1 
halvleg.6-0. (hj) .8 1913 46,Leif Jensen 28, 
Peder Østergaard 3 for 7,og 46 for 2,Frede
ricia 51, Erling Hauge 7 for 18. 

HOLSTEBRO over KERTEMINDE med 6 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (ude) .Kerteminde 125,E
rik L.Pedersen 57,P.E.Mortensen 4 for 50,Pe
ter Johansen 4 for 62. Holstebro 127 for 4, 
Uffe Jensen 36,P.E.Mortensen 31,Bent Niel
sen 3 for 34. 

AAB II over DRONNINGBORG med 4 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Dronningborg 57, 
Henrik Flilgel 5 for 17,AaB II 71 for 6. 

5.juni: 
AAB-HOLSTEBRO.Aflyst på grund af regn. 

SKANDERBORG II over B 1913 med 76 points ef 
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Skanderborg II 141, 
Henry Rasmussen 5 7, Vagn Andersen 32, Erling 
Hauge 5 for 50, B 1913 65 ,Jørgen Jensen 27, 
Sv. G. Madsen 5 for l 7. 

7. juni: 
ESBJERG II over KOLDING med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Kolding 
105, Kjeld Petersen 30, Albert Keun 28, Kar
sten Griegel 8 for 44,og 54,K.Griegel 6 f. 
21,Jens Chr.Ankersøe 3 for 24,Esbjerg 157, 
K.Griegel 61,Poul E.Nielsen 5 for 55,og 3 
for 0. 

Mellemrækkerne: 

2.maj: 
(Ø)FREM over GLOSTRUP med 10 st.gærder eft. 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Glostrup 95, 
Karl Pedersen 33,Jerry Hosten 4 for 21,og 
49 ,John Virapen 4 for 5, Tufail 4 for 22. 
Frem 99 for 4 og 62 for 0.J. Virapen 43+. 

8.maj: 
(M)B 1913 over KERTEMINDE med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Kertemin 
de 49,Kaj Hansen 5 for 20,Kurt Hansen 5 f. 
29,og 65,Kurt Hansen 5 for 25,Kaj Hansen 
4 for 22.B 1913 93,A.Grønning 26,Sv.Peder
sen 26 ,Jan L. Pedersen 6 for 40 ,Ole Krog 
Hansen 4 for 13 ,og 24 for O. 

(M) HORSENS over KOLDING med en halvleg og 
140 points.8-0. (ude) .Kolding 42,Kj .Jessen 
20, Ole B\llow 3 for 9, og 3 2, Å. Wang Thomsen 
23+,Morten Sodemann 3 for 6,0.BUlow 3 for 
26.Horsens 214,Erik Jørgensen 84,M.Sodemann 
69,Mogens BUlow 28,0le Scott 3 for 21,Kjeld 
Jessen 3 for 71. 

9.maj: 
(Ø)KØGE over GLOSTRUP med 4 st�gærder efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Glostrup 139,Per Mad
sen 31, søren Mikkelsen 26, Jens Jeppesen 4 
for 26,BjØrn Olesen 4 for 48.Køge 141 for 6 
Bj .Olesen 37 ,Preben Felt 30+. 

(V) HERNING over VIBORG med 37 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Viborg 96,James Walton 
32,Muhammad Abbas 5 for 14.Herning 133;Karl 
Hansen 38,Tom Jensen 38,Patrick Joseph 5 f. 
30 ,Jørn Mathiesen 5 for 43. 

14.maj: 
(Ø) FREM over SORANER med 4 st. gærder efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Soraner 176,J.Arnsbjerg 
50 ,Allan Bloom 43 ,Tufail 5 for 80 ,J. Virapen 
3 for 46.Frem 180 for 6.R.Kahn 63,J.Virapen 
48,J.Belling 35. 

15.maj: 
(M) HORSENS over FREDERICIA med 17 p::>ints 
efter l.halvleg.6-0. (ude) .Horsens 84,Hen
ning Eliassen 34,Kn.E.Marnrnen 5 for 38,Frede 
ricia 67.Torsten Jensen 4 for 36. 

(V) VIBORG over NYK.M.med 9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Nyk.M.60,0le 
Schyum 27+,John Andersen 4 for 15,Patrick 
Joseph 3 for 21,og 37 ,Patrick Joseph 6 for 
14 ,John Andersen 4 for 23. Viborg 66 for 1. 
James Walton 30,og 35 for 1. 

(V)HERNING over SKANDERBORG med 6 st.gær
der efter 1. halvleg. 6-0. (hj) . Skanderborg 
115,Torb.Stern 28,Finn Krause 27,Bo Jepsen 
25,Sv.Pape 7 for 21.Herning 131 for 4.Jan 
Luis Thomsen 66,Torb.Stern 3 for 26. 

16.maj: 
(Ø) KØGE over RINGSTED med 10 st. gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Ring
sted 31, Bent Olesen 3 for D ,Jens Jeppesen 
5 for 16,og 86,Steen Plougmann 44,Jens Jep
pesen 8 for 27 .Køge 58 for ! .Erik Jensen 26+ 
og 63 for O. Bent Olesen 33+. 
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(M)KOLDING over KERTEMINDE med en halvleg 
og 29 points.8-0. (ude) .Kerteminde 78,Kaj An 
dersen 28,Hans Madsen 5 for 20,og 93,N.Ah
mad 30,Peter Nielsen 4 for 18,Hans Madsen 3 
for 21.Kolding 200,Henrik Madsen 67 ,Hans 
Madsen 40, P. E. Hansen 3 for 36, Jan Pedersen 
3 for 96 ,Jens Nielsen 4 for 55. 

23.maj: 
(M) HORSENS over KERTEMINDE med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Kertemin
de 18, Ole BU.low 5 for 6, Morten Sodemann 4 
for 12 ,og 55 ,Henning Eliassen 3 for O ,Ole Bu 
low 3 for 24, Horsens 36 for 2 og 50 fo'r O, 
Morten Sodemann 27+. 

(Ø)SORANER over GLOSTRUP med en halvleg og 
20 points.8-0. {ude) .Glostrup 33,Fritz Perch 
4 for 10,Frank Miller 3 for 19,og 39,J.Arns 
bjerg 3 for 4, V. Meta 3 for 7, Soraner 92 f. 
7, Georg Olsen 29, Søren Mikkelsen 4 for 4 3. 

(M) B 1913 over FREDERICIA med en halvleg og 
50 points.8-0. (ude) .8 1913 106,Svend Peder
sen 53,Kn.E.Mammen 7 for 27,Fredericia 21, 
Kurt Hansen 3 for 7, Kaj Hansen 3 for 11,og 
35, Ib Hansen 4 for 6. 

27 .maj: 
(M) B 1913 over KOLDING med en halvleg og 4 
points.8-0. (hj)Kolding 96,A.wange Thomsen 28 
Kurt Hansen 4 for 44, Erik Thormose 3 for 30 
og 50,Erik Thormose 3 for 6,Kurt Hansen 4 
for 31,B 1913 150 for 3,Erik Thormose 63+, 
Povl Offersen 32, Kurt Hansen 26+. 

29.maj: 
(V) SKANDERBORG over VIBORG med 9 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.VIBORG førte ef
ter l.halvleg med 8 points.8-6. (hj) .Skander 
borg 55,Jørn Mathiesen 6 for 36,Lars Ander
sen 4 for 14 ,og 139 for 7, Finn Krause 61, Tor 
ben Stern 45,L.Andersen 3 for 49,J.Mathiesen 
J for 67.Viborg 63,T.Stern 5 for 19,og 125 
for l,Claus Fenger 59+,Karsten :itennild 53. 

30.maj: 
(V) HJØRRING over HERNING med 6 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp. 8-0. (Hj) . Herning 90, 
Bent 0.Andersen 28,0le Slumstrup 25,Jesper 
Thomsen 6 for 35,Tom Christiansen 3 for 23, 
og 116,0.Slurnstrup 39,B.O.Andersen 25,0le 
Christiansen 4 for 17 ,Hjørring 101 for 4 ,A
xel Morild 35+,John Christensen 26,og 116 
for 4,Harry Petersen 53,Axel Morild 44+, 
Karl Hansen 3 for 54. 

29.maj, 
(M) KOLDING over HOVEDGAARD med 15 points ef 
ter l.halvleg.6-0. (hj) .Kolding 92,Johnny Pe 
dersen 34,K.Gowland 3 for 10,G.Jenkins 6 f. 
53 ,Hovedgaard 77 ,K.Gowland 29 ,Wange Thomsen 
4 for 9. 

5. juni: 
(Ø) FRJ!:M over KØGE med 65 points efter 1. hal\ 
leg.6-0. (hj)Frem 192,Tufail 89,J.Belling 40 
Jens Jeppesen 4 for 74,KØge 127,J.Jeppesen 
62, Tufail 4 for 30. 

(Ø) SORANER over RINGSTED med en halvleg og 
29 points.8-0. (hj) ,Ringsted 41,Frank Miller 
6 for 24, Mcintosh 4 for 12, og 46, Soraner 
116 foT ),Ahmed Iqbal 35+. 

(V)NYK.M.over HERNING med 7 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj)Herning 86,Jørgen Laurid
sen 5 for 33,Nyk.M.88 for 3,Tommy Nielsen 
47. 

7.juni: 
(M) B 1913 over HOVEDGAARD med 9 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Hoved� 
gaard 23, Kaj Hansen 7 for 5, Kurt Hansen 3 
for 11,og 56, Kaj Hansen 4 for 5, Ku. Hansen 
3 for 12,B 1913 24 for 4,Graham Jenkins 3 
for 8,og 56 for l,BØrge wosny 33+ .. 

Juniores: 

l .maj: 
GLOSTRUP over SORØ med en halvleg og 118 
points.8-0. (hj) .Sorø 66,0le Roland 3 for 18 
og 31,Per Madsen 4 for 19.Glostrup 215 for 
5.0.Roland 45,Karsten Mikkelsen 39,søren Ro 
land 38+,søren Mikkelsen 35,JØrg.Nielsen 27 

8.maj: 
AB over SORØ med 114 points efter !.halvleg 
6-0. (ude) .Sorø 18.Tony Hadersland 6 for 6, 
og 10 for 0.AB 132 for 5.Peter Sørensen 73. 

SVANHOLM over GLOSTRUP med 95 poin�s efter 
l.halvleg.6-0.(hj).Glostrup 80 for 7,Jørgen 
Nielsen 34,0le Mortensen 5 for 20,og 116 f. 
6, Mich. Andersen 29, Karsten Mikkelsen 28. 
Svanholm 175 for l.Kim Thorup 80,0le Mor
tensen 59+. 
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SKANDERBORG over HERNING med 10 st. gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Herning 
40,Per Rasmussen 4 for 16,og 35,Finn Krause 
4 for 16. Skanderborg 45 for 1 og 33 for O. 

CHANG over NYK.M.med 6 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Nyk.M.108,Peter Dalgaard 
51,ToTIUJJy Nielsen 31,Carsten Strandvig 3 for 
10, John Tørring 3 for 10, Gert Christiansen 
3 for 28. Chang 116 for 4. Gert Christiansen 
44+. 

VIBORG over HJØRRING med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Hjørring 139,Karsten 
Kristensen 53,Jesper Morild 26,Jan,Thorup 5 
for 44. Viborg 148 for 4 .Jan Andersen 44 ,Kar 
sten Kenn ild 26 .Jesper Morild 3 for 66. 

9.maj: 
HORSENS over HUSUM med en halvleg og 169 po 
ints. 8-0. (ude) .Horsens 214 ,Carsten Petersen 
101, Morten Sodemann 51, Per Hansen 29. Gun
ther Wiese 8 for 74.Husum 45,Per Hansen 3 
for l,Ole BGlow 3 for 16,M.Sodemann 3 for 
16,og 0. 

14.maj: 
SVANHOLM over AB med 8 st. gærder efter før
ste halvleg.6-0. (ude) .AB 77,Peter Sørensen 
28+,0le Mortensen 5 for 25,Kim Thorup 4 for 
29.Svanholm 82 for 2.Bjarne K.Jensen 54+. 

GLOSTRUP over KØGE med 38 points efter før
ste halvleg.6-0. (hj) .Glostrup 116,Jørgen Ni 

elsen 31,0le Roland 31,Erik Jensen 6 for 45 
Køge 78.Johnny Hansen 38,0.Roland 3 for 15, 
Jørgen Nielsen 3 for 28. 

ÅRHUS over HERNING med 27 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Arhus 132 for 5.Erik Ey
vind 86,Keld Fonvig 39.Herning 105,H.P. 
Fenger 43,Tom Jensen 27 .Flemming Sønder
by 5 for 28. 

15.maj: 
B 1909-KERTEMINDE.Tabt af 8 1909,der an
veridte for gamle spillere. 

ESBJERG over B 1913 med 9 st.gærder eft. 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .B 1913 61, 
Carsten Griegel 5 for 12,og 65,C.Griegel 
6 for 26,Hg.H.Pedersen 4 for 23.Esbjerg 
85 for 3. Hans Chr. Jensen 34 ,Mogens Seider 
31+ ,og 42 for 1. 

HJØRRING over DRONNINGBORG med 7 st. gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Dronning 
borg 118,Hans U.Aastrup 55,Kaisten Kristen
sen 5 for 37 ,Ole Christiansen 3 for 19 ,og 
22 ,Jesper Morild 6 for 6 ,John Christiansen 
3 for 16.HjØrring 123 for 0,Karsten Kristen 
sen 82+,0le Christiansen 32+,og 21 for 3. 

22.maj, 
SVANHOLM over RINGSTED med 2 st.gærder eft. 
l.halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 91,Michael B. 
Hansen 32 ,Kim Larsen 3 for 12 ,Kim Thorup 3 
for 21.Svanholm 93 for 8,Kim Thorup 38,SØ
ren Bo Rasmussen 3 for 6,Per Nielsen 3 for 
41. 

GLOSTRUP over SORØ med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude} .Sorø 42,Jørgen 
Nielsen 3 for 12,og 76,0le Roland 6 for 25 
Karsten Mikkelsen 4 for 19.Glostrup 104 f. 
l,Søren Mikkelsen 57+,og 18 for 0. 

HERNING over B 1909 med 27 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Herning 85,Tom Jensen 37, 
Allan Lohmann 5 for 21, Torben Dalager 3 for 
23.B 1909 58,H.P.Fenger 7 for 29,Tom Jensen 
3 for 19. 

VIBORG over DRONNINGBORG med 9 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Dronning
borg 25,Jeppe Sørensen 4 for l,Jan Thorup 4 
for 4,og 39,Jan Thorup 5 for 10.Viborg 26 
for 2 og 46 for 1. 

HJØRRING over NYK.M.tned 1 st.gærde efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Nyk.M.112.Peter Dalgaard 
36 ,Karsten Kristensen 8 for 47 .Hjørring 115 
for 9.Karsten Kristensen 48,Sv.E,SØrensen 
25.Lars Dalgaard 6 for 35. 

22.maj: 
SKANDERBORG over ÅR.HUS med 44 points efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Skanderborg 143 for 4, 
Torben Stern 96, Flemming Sønderby 3 for 62, 
Århus 99,Flemm.Sønderby 53,Erik Juul 10 for 
26. 

27 .maj: 
SKANDERBORG over HORSENS med en halvleg og 
198 points. 8-0. (hj) . Skanderborg 246 for 4, 
Per Rasmussen 111+,Finn Krause 53,Leif MØl
drup 43,Horsens 25,Erik Juul 6 for 5,Per Ras 
mussen 3 fo:r 20,og 23,Erik Juul 4 for 2,Per 
Rasmussen 3 for 4 . 

27.maj: 
KØGE over AB med 19 points efter ! .halvleg. 
6-0. (hj) .Køge 125,Johnny Hansen 96+,Hans 
Moldow 5 for 26, AB 106, Tony Hadersland 68+, 
Erik Jensen 3 for 24, Jens Jeppesen 3 f. 40. 

RINGSTED over SORØ med 86 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 100,Per Johansen 
26.Peter Cederfeld 6 for 32,Keld Andersen 3 
for 26. Sorø 14, Per Johansen 4 for 7, Per Ni
elsen 3 for 4,og 11 for 3. 

JO.maj: 
AB over RINGSTED med 88 points efter l.halv
leg.6-0. (hj) .AB 172 for 2,Peter sørensen 52+ 
Hans Moldow 33+, Ringsted 85 ,Carsten Linde
gaard 4 for 5, Tony Hadersland 3 for 34, og 
68 for 7, Søren B. Rasmussen 34+, Carsten Lin
degaard 4 for 38. 

29.maj, 
HORSENS over B 1913 med 7 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.B 1913 vandt ! .halvleg 
meå 1 point.8-6. (hj) .8 1913 28,og '11,Hor
sens 27,Michael Hansen 5 for 11,Tony Niel
sen 3 for 15,og 13 for 3. 

ESBJERG over KERTEMINDE med 10 st. gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Kertemin
de 42,Karsten Griegel 4 for 9,Jan Willadsen 
3 for 7,og 23,Karsten Griegel 6 for 15,H.C. 
Jensen 3 for 8,Esbjerg 58 for 7,Bj .Rasmus
sen 4 for 22,og lo for 0. 

27.maj: 
CHANG over VIBORG med 4 st. gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Viborg 70,Flemming søren 
sen 27 ,Morten Skanderup 6 for 24 ,Chang 75 
for 6,Mogens Sørensen 3 for 31. 

29.maj: 
CHANG over DRONNINGBORG med en halvleg og 
24 points.8-0. (hj) .Dronningborg 26,Per Høgh 
4 for O, Gert Christi"ansen 3 for 4, og 15, Per 
Høgh 6 for 12,M.Skanderup 4 for 1,Chang 65 
for 1, M. Skanderup 29+. 

JO.maj: 
SVANHOLM over KØGE med 59 points efter 1. 
halvleg,6-0. (ude) ,Svanholm 134 for 5,0le 
Mortensen 104+, Dennis Seier 3 for 44, Køge 
75,Johnny Hansen 33,0.Mortensen 5 for 17, 
Kim Thorup 4 for 35. 

Drenge: 

Kreds 51: 
9.maj: 
SLAGELSE (hj) -AB.! .halvleg ikke færdigspil
let. 0-0.AB 87 for 9,Carsten Kiimler 5 f.25, 
Kim Andersen 3 for 19, Slagelse 33 for 6, Uffe 
Meyer 5 for 11. 

FREM over SORØ med 56 points efter !.halvleg 
6-0. (hj) Sorø 48, Hugo Strømskov 3 for 9, og 
44 for 7, Rene Vonborg 4 for 2, Frem 104 f. 2 
Frank Vonborg 43,Carl E.Petersen 34+. 

14 .maj: 
GLOSTRUP over KØGE med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp. 8-0. (hj) . Køge 54, Søren 
Hikkelsen 5 for 18, Lars Mikkelsen 3 for 12, 
og 25,L.Mikkelsen 6 for 16,S.Mikkelsen 4 f. 
?.Glostrup 75 for 0,S.Mikkelsen 52+,og 6 f. 
0. 

15.maj: 
SVANHOLM over AB med en halvleg og 34 point 
8-0. (ude) .AB 39,Kim Neerup 4 for 10,Kim Lar 
sen 4 for 14 ,og 37, Kenn Klemp 3 for 9, Kim 
Neerup 3 for 12,Svanholm 110 for 0,Kim Lar
sen 71 +, Kim Neerup 30+. 

KB over SORØ med 6 st.gærder efter l.halvlg 
6-0. (ude) .Sorø 51,Tom Hansen 6 for 16,Erik 
Michelsen 3 for 10,og 7 for O,KB 88 for 4, 
Erik Michel sen 38,Anders Trojel 3 for 45. 

22.maj: 
GLOSTRUP over SORØ med en halvleg og 16 po
ints.8-0. (ude) .Sorø 13,Søren Mikkelsen 7 f. 
2,og 30,S.Mikkelsen 5 for 8,Lars Mikkelsen 
4 for 15,Glostrup 59 for 0,S.Mikkelsen 39+. 

RINGSTED over SVANHOLM med 46 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) Svanholm 94,Kim Neerup 
46,0le Olsen 3 for 14,Søren Bo Rasmussen 3 
for 23,Michael B Hansen 3 for 42,og 18 for 
0,Ringsted 140 for 3,Søren Bo Rasmussen 77+ 

27 .maj: 
SVANHOLM over KB med 78 points efter l.halv 
leg.6-0. (hj) Svanholm 115,Tommy Henriksen 
37,Thorbj.Wulsten 28+,Tom Hansen 4 for 35, 
KB 37,Kim Larsen 6 for 10,Kim Neerup 4 f.2. 



27 .m,•j, 
RINGSTED over SORØ med en halvleg og 140 po 
ints.8-0. (hj) .Ringsted 172 for 4 .Michael B. 
Hansen 108+, Peter Marthorst 4 for 66, Sorø 
13,Mich.B.Hansen 5 for 4,Søren Bo Rasmussen 
5 for 4,og 19,S.B.Rasmussen 7 for 9. 

KØGE over AB med 86 points efter !.halvleg. 
6-0. (hj) .Køge 108,Finn Andersen 28,Henrik SØ 
rensen 4 for 47 ,Jesper Astrupgaard 3 for 23 
AB 22,Kenneth Jacobsen 6 for 10,og 13 for l 

29.maj: 
GLOSTRUP over SLAGELSE med en_ halvleg og 108 
points.8-0. (hj) .Glostrup 146 for 4,søren Mik 
kel sen 82, Lars Mikkelsen 29 ,Karsten Kilmmler 
4 for 53,Slagelse 19,S.Mikkelsen 3 for 3,L. 
Mikkelsen 5 for 8,og 20,S.Mikkelsen 6 for 2 
L.Mikkelsen 3 for 12. 

30 .maj, 
S'VANHOLM over KØGE med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) ,Køge 23,Tommy 
Henr iksen 5 for 10, Kim Larsen 3 for 4, og 46 
Kim Neerup 5 for 21, Svanholm 69 for 3, Kim 
Neerup 31+,og 1 for 0. 

5.juni: 
KB over AB med 97 points efter 1. halvleg. 
6-0.(ude).KB 114,Kenneth Holmes 46,Erik Mi
chaelsen 36,Ths.Kvist Jensen 5 'for 40,AB 17 
Tom Hansen 5 for 8,E.Michaelsen 4 for 7. 

Kreds 52: 

8.maj: 
ESBJERG over FREDERICIA med 6 st. gærder eft 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Fredericia 28, 
Dennis Olsen 4 for 5 ,og 41,Torben Jensen 3 
for 6, Esbjerg 32 for 1 og 39 for 4. 

9.maj: 
SKANDERBORG over KOLDING med 42 points eft. 
l.halvleg.6-0. (ude) .Skanderborg 106,Lars Gad 
kjær 42,Lars Wittus 25,Hans Chr.Madsen 5 for 
42,0le Scott 4 for 60,Kolding 64,Henrik HØy 
by 30,Lars Wittus 4 for 21,Kim WUrtz 3 f.12. 

15 .maj: 
SKANDERBORG over HOLSTEBRO med 8 st. gærder 
efter færdigspillet karnp.8-0. (hj) .Holstebro 
7,Lars Wittus 6 for 2,og 16,Kirn Wllrtz 8 f.4 
Skanderborg 10 for O og 14 for 2. 

16.maj: 
FREDERICIA over KERTEMINDE med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp,efter at KERTEMINDE 
førte efter !.halvleg med 25 points.8-6. (hj 
Kerteminde 40,Jan Madsen 5 for 10,Kim Sorgen 
fri 4 for 22,og 21,Kim Sorgenfri 6 for 13, 
Jan Madsen 3 for 8, Fredericia 15 for 6 ,Jør
gen Hviid 3 for 6,Claus Andersen 3 for 8, 
og 47 for 0,Jan Madsen 31+. 

22 .maj: 
ESBJERG over KOLDING med 53 points efter l. 
halvleg.6-0. (ude) .Kolding 58,Torben Jensen 
5 for 21,og 63 for 5,Tim Jensen 3 for 12 .. 
Esbjerg 111,Tim Jensen 35,0le Scott 6 for 67 
Hans Chr. Madsen 3 for 40. 

29.maj: 
SKANDERBORG over FREDERICIA med 7 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (h�) ,Frederi
cia 42,Jan Madsen 27+,Lars Wittus 3 for 16, 
og 16, Kim Wilrtz 4 for 6, Skanderborg 43 f. 5 
Jan Madsen 3 for 14,og 16 for 3,J.Madsen 3 
for 5. 

ESBJERG over KERTEMINDE med 6 st.gærder ef
te·r l.halvleg.6-0. (hj) .Kerteminde 52,Torben 
Jensen 7 for 15,og 40 for !,Esbjerg 53 for 
4. 

30.maj: 
KERTEMINDE over HOLSTEBRO med 8 st. gærder 
efter færdigspillet kamp. 8-0. (hj) Holstebro 
11,Jørgen Hviid 4 for 0,Claus Andersen 4 f. 
5,og 42,C.Andersen 5 for 12,J.Hviid 3 for 
15,Kerteminde 12 for 3,og 42 for 2. 

5.juni: 
KOLDING over KERTEMINDE med 5 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Kerteminde 
44,Hans Madsen 6 for 12,og 22 for 4,Kolding 
47 for 4,Henrik Høyby 25+,og 21 for 5. 

Kreds 53: 

8.maj: 
DRONNINGBORG over AAB med 8 st. gærder eft. 
færdigspillet kamp,AAB førte efter l.halv
leg med 21 points.8-6. (ude) .AaB 50,Frank Jen 
sen 5 for 19 ,Niels Jensen 3 for 24 ,og 36 f. 
0,Jørgen Morild 28+,0ronningborg 29,Jørgen 
Morild 7 for 5,og 59 for 2,Per GjØde 27+. 

CHANG over NYK.M.med 64 points efter l.halv 
leg.6-0. (hj) .Chang 135 for 6,Anders Engquist 
25+,Kim Olesen 25+,Torben Rasmussen 3 for 
23,Nyk.M. 71,Torben Rasmussen 26,Carsten 
Strandvig 6 for 15. 

HJØRRING(hj)-VIBORG.l.halvleg ikke færdig
spillet.0-0. Viborg 161,Mikael Neumann 81, 
Bjarne Bak 26 ,Anders Morild 3 for 52 ,Hjør
ring 63 for 6, Lars Jensen 46+, Bj .Bak 3 f. 24. 

15 .maj: 
NYK.M.over VIBORG med 8 st.gærder efter fær 
digspillet kamp.8-0. (hj) .Viborg 49,Peter 
Graversen 7 for 3 ,og 28,Bj .Rasmussen 3 for 
4,Nyk.M. 72 for 5,og 7 for 2. 

DRONNINGBORG over HJØRRING med 4 st. gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj)HjØrring 77,Lars Jen 
sen 46, Frank Jensen 3 for 32, Niels Jensen 
3 for 39,Dronningborg 78 for 6,Frank Jensen 
25, Lars Jensen 4 for 28. 

22.maj: 
VIBORG over DRONNINGBORG med en halvleg og 
4 points.8-0.(hj).Viborg 78,Bjarne Dahl 34, 
Michael Neumann 27, Frank Jensen 5 for 40, 
Niels Jensen 3 for 25,Dronningborg 24 ,Bj .Bak 
8 for 2,og 30,Mich.Neumann 6 for 5,Bj.Bak 
4 for 12. 

NYK.M.over HJØRRING med 7 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Hjørring 28, 
C.P.Graversen 5 for 18,og 27,Bj.K.Rasmussen 
4 for 6,N)'k.M.36 for O og 22 for 3. 

23.maj: 
NYK.M.over AAB med 98 points efter l.halvlg 
6-0. (hj) .Nyk.M.108,Jørgen Morild 4 for 12 
Kenneth Hansen 3 for 32,AaB 10,Carl P.Gra
versen 5 for 2 ,John Larsen 4 for l ,og 65 
for 2 ,Jørgen Morild 53+. 

29.maj, 
CHANG over DRONNINGBORG med en halvleg og 
48 points.8-0. (hj) .Dronningborg 25,Carsten 
Strandvig 3 for 3,og 11,C.Strandvig 7 for 5 
Chang 84,Frank Jensen 4 for 25,Niels Jensen 
3 for 43. 

27 .maj: 
CHANG over VIBORG med en halvleg og 55 po
ints. 8-0. (ude) .Chang 115 for !,Carsten 
Strandvig 72+, Viborg 25, C.Strandvig 5 for 
6,og 35,Jess HØgh 3 for 0,C.Strandvig 5 f. 
9. 

Lilleput: 

Kreds 61: 

9.maj: 
GLOSTRUP over KB med 70 points efter 1. halv 
leg.6-0. (ude) .Glostrup 151 for 2,Lars Mik
kelsen 106+,KB 81,Kenneth Holms 49+,Klaus 
Sørensen 7 for 29. 

14 .maj, 
GLOSTRUP over KØGE med en halvleg og 19 po
ints.8-0. (hj) .KØge 47 ,Lars Mikkelsen 6 for 
16,og 45,L.Mikkelsen 8 for 14,Glostrup 111 
for l.L.Mikkelsen 74+,Jesper Sørensen 25. 

RINGSTED over KB med en halvleg og 15 point 
8-0. (hj) .KB 33 og 38,Ringsted 86 for 2,0le 
Olsen 66. 

22.maj: 
KØGE over AB med 14 points efter l. halvleg 
6-0. (hj) .Køge 31,Henrik Sørensen 4 for 9, 
Kenneth Martinsen 3 for O, Jan Bakker 3 f. 6. 
og 30 for 3,AB 17,Matti Jacobsen 6 for 5, 
og 29 for 4 ,M.Jacobsen 3 for 7. 

SVANHOLM over RINGSTED med l point efter· 1. 
halvleg.6-0. (hj) Ringsted 15,Kenn Klemp 5 f 
3,og 59 for 7,David Magnusson 3 for 12,Lars 
Østergaard 4· for 24,Svanholm 16,Jens Bredo 
5 for 4 ,Ole Olsen 3 ior 7 ,og 46 for 4. 

23 .maj: 
RINGSTED over GLOSTRUP med 7 st.gærder eft. 
l.halvleg.6-0. (hj) .Glostrup 60,0le Olsen 7 
for 19,Ringsted 62 for 3,0le Olsen 48+. 

27 .maj: 
SVANHOLM over KB med 59 points efter l. halv 
leg.6-0. (hj) .Svanholm 100 for 2.David Mag
nusson 45+,Jesper Larsen 32,KB 41,Kenn 
Klemp 3 for 9,og 52 for 5,Kenneth Holmes 36 

30.maj: 
AB over RINGSTED med 9 points efter l.halv 
leg.6-0. (hj) .AB 52,Chr.Råhave 29,0le Olsen 
7 for 27, Ringsted 4 3, Henrik Sørensen 5 for 
13 ,Jan Bagger 4 for 17. 

5. juni: 
RINGSTED over KØGE med 5 st.gærder efter l. 
halvleg.6-0. (ude) .Køge 50,0le Olsen 5 for 
12,og 46,Jens Bredo 6 for 18,0.0lsen 4 for 
23,Ringsted 52 for 5 ,Ole Olsen 30,Matti Ja 
cobsen 4 for 22,og 11 for 4. 

KB over AB med 26 points efter ! .halvleg. 
6-0. (ude) .KB 63 for 6,Martin Burridge 35 
Jan Bagger 3 for 23,Henrik Sørensen 3 for 
27,AB 37 .M.Burridge 4 for 11,Kenneth Holmes 
3 for 17. 

SVANHOLM over GLOSTRUP med 7 st.gærder ef
ter 1. halvleg. 6-0. (hj) . Glostrup 71, Lars Ø 
stergaard 3 for 17, Svanholm 73 for 3. 

Kreds 62: 

15.maj: 
HUSUM (hj)-KOLDING.Uafgjort.Begge hold hav
de lige mange points efter 1. halvleg. 3"-3. 
Kolding 69, Henrik Høyby 38, Husum 69 ,Henrik 
Eriksen 5 for 30. 

22.maj: 
ESBJERG over KOLDING med en halvleg og 16 
points.8-0. (ude) .Kolding 72,Tom Jensen 4 f. 
21,Lars Christiansen 3 for 40,og 40,Tom Jen 
sen 4 for 13,Esbjerg 128,Tim Jensen 36,Lars 
Christiansen 42,Henrik HØyby 6 for 27 ,Hen
rik Eriksen 3 for 33. 

23 .maj, 
ESBJERG over HUSUM med 23 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Esbjerg 72,Husum 49,Tim 
Jensen 6 for 19,Lars Christiansen 4 for 11. 

5.juni: 
KOLDING over KERTEMINDE med 74 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Kolding 102 for 7,Pe
t�r Christensen 35, Peder Pedersen 30+ ,Jør
gen Lundsgaard 5 for 39, Kert.eminde 28, Pe
der Pedersen 4 for 7 ,Henrik Høyby 3 for 14. 

Kreds 63: 

22.maj: 
CHANG over HOLSTEBRO med en halvleg og 13 po 
ints. 8-0. (hj) . Holstebro 7, Per Pedersen 6 f. 
O,og 13,Kim Olesen 3 for l,Chang 33 for 2. 

23.maj: 
NYK.M.over AAB med 73 points efter l .halvlg 
6-0. (hj) .Nyk.M.103 for 4,Kr.Mikkelsen 39+, 
Peter Lillebæk 26 ,Jørgen Stamhus 3 for 23, 
AaB 30,Bjarne Knakkergaard 3 for 2,Karl E. 
Poulsen 4 for 3, P. Lillebæk 3 for 12 ,og 26 
for 5, P. Lillebæk 4 for 12. 

27 .maj: 
CHANG over VIBORG med en halvleg og 30 po
ints. 8-0. (ude) .Viborg 19,Kim Olesen 4 for 
6,og 20,Per Pedersen 4 for 4,Chang 69 for 
l,Kim Olesen 33+,Gorm Skanderup 30+. 

30.maj: 
SKANDERBORG over NYK.M. II med 49 points ef 
ter l.halvi.eg.6-0. (hj) .Skanderborg 91 for 
),Flemming Jespersen 26,Nyk.M.II 42,0le 
Wittus 3 for 4,og 12 for 1. 

NYK.M. I over SKANDERBORG med 58 points ef 
ter l.halvleg.6-0. (ude)Nyk.M.I 88 for 3, 
og 21 for 4 ,Kim WUrtz 3 for 7 ,Skanderborg 
30, Peter Lillebæk 4 for 6, Chr. Mikkelsen 3 
for 16,og 19 for 1. 

5.juni: 
MB over HOLSTEBRO med 66 points efter 1. 
halvleg. 6-0. (hj l AaB 70, John Hingebjerg 32 
Holstebro 4,J.Hingebjerg 4 for !,Kenneth 
Hansen 5 for 2,og 31 for 4,K.Hansen 4 for 
10. 

A-rækkerne: 

8.maj: 
GLOSTRUP over SORANER med 53 points. Glostr. 
169,Per Pedersen 33+,Per Hansen 32+,G.Sun
dar 3 for 44,Soraner 116,Frank Pearson 33+ 
Allan Macintosh 30+ ,Jørgen Hansen 3 for 4. 
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SVANHOLH over LUND med 5 7 points. Svanholm 
165,Johan Luther 33+,Ths.Pettersson 31+, 
Lars Hansen 30+,Lund 108,J.Virapen 31+,Ia
ya Reddy 30+. 

SLAGELSE over ROSKILDE med 5 st. gærder. 
Roskilde 102,Anders Nørregaard 33+,Stanley 
Pickersgill 26,Bo Christiansen 3 for 9,Alf 
Sørensen 3 for 9,Slagelse 106 for 5,Gert 
Hansen 33--+;-,Kim Christensen 32+. 

16.maj: 
ROSKILDE over NÆSTVED med 82 points.Roskil
de 105 for 8,Helmer Hansen 29,0ve R.Peter
sen 5 for 24. Næstved 2 3. 

(a-rækkerne) 

S.ju
0

ni: 
ESBJERG over HUSUM med 13 points. (ude) .Es
bjerg 127, Claus J. Nielsen 31+, Henry Buhl 
3 for 13,GO.nther Wiese 3 for 41,Husum 114 
for 5, Karl Ernst 30+, Henry Buhl 29, Toni 
Gregersen 27. 

27 .maj: 
B 1909 over KERTEMINDE med 9 st.gærder. 
Kerteminde 69,Peter Jørgensen 31+,Allan 
Ifill 3 for 9,B 1909 70 for l,Stig Hulten 
29+. 

5.juni: 
GLOSTRUP over LUND med 1 point efter l .hal 
vleg. 6-0. (hj) Lund 124, Ray Fontaine 27, Glo
strup 125, Per Hansen 30. 

ROSKILDE over SORØ med 136 points.Roskilde 
200 for 5,And.Nørgaard 33+,P.Peck 32+,Kurt 
Johansen 32+, Stig Lucas 32+, Ian Barnes 30+ 
Sorø 64,Ian Barnes 4 for 13. 

Privatkampe; 

27 .maj: 
SVANHOLM over FREM med 64 points. {ude) { 30 
overs)Svanholm 187 for 3,Johan Luther 70, 
Michael Pettersson 69+,Frem 123,A.Cheema 
35, Lars Hansen 3 for 20. 

5.juni: 
VIBORG over SILKEBORG med 4 points. Viborg 
127 ,Flemming Sørensen 32,John Knudsen 5 
for 41, SilkeOOrg 123, Knud Randløv 58, Car
sten Kennild 4 for 42. 

VBB BERLIN over SVANHOLM med 24 points. 
(40 overs) .VBB Berlin 143,Bose 39,Ramesh 
25,Jens Bisgaard 3 for 50,Svanholm 119,Hen 
ning Hansen 54 ,Chamraj 4 for 22 ,Talat 4 f. 
31. 

6. juni: 
VBB BERLIN over AB med 99 points.VBB Ber
lin 231,Carson 96,Talat 59,Bose 38,Per Mar 
cussen 4 for 64,Bjarne Rossen 3 for 66,AB 
132 ,Bj ,Rossen 71,Talat 4 for 49. 

7. juni. 
SVANHOLM over ROYAL AIR FORCE med 49 po
ints. (40 overs) .Svanholm 119 for 7,Ths. 
Pettersson 30+,Gert Kristiansen 25+,Fran
cis 4 for 36,RAF 70,0le Mortensen 5 for 22 
Flemming søegaard 3 for 6. 

SIX-A-SIDE, 

Næstved 27 .maj: 

ROSKILDE over NÆSTVED 19,80-7 ,45.Næstved 
82 f.11 fald.Ole R.Petersen 33,M.Lucas 3 
for 16, Palle Lykke 4 for 23, Roskilde 99 f. 
5 fald,P.Lykke 24. 

ROSKILDE over SLAGELSE 51, 00-5, 00. Roskilde 
102 for 2 fald,S .Lucas 24 ,Slagelse 45 for 
9 fald,P.Lykke 5 for 5,S.Lucas 3 for 14. 

NÆSTVED over SLAGELSE 10,88-6,67 .Næstved 
87 for 8 fald,Ole R.Petersen 36,Jens P. 
Henno:ke 3 for O, Slagelse 60 for 9 fald, 
Ebbe Christiansen 20 ,Jørgen Andreassen 3 
for 22. 

Kombineret: 

23.maj: 
GLOSTRUP over RINGSTED med l points efter 
1. halvleg. Ringsted 60, Suzanne Jensen 15, 
Bent Jacobsen 3 for ! ,Lone Tygesen _3 for 3 
Glostrup 61,Mads Jørgensen 11+,Lone Holm
quist 4 for 9. 

JYSK/FYNSK JUNIORCUP 

14. maj i Viborg: 
CHANG over ESBJERG med 8 st.gærder.Esbjerg 
40,Chang 42 for 2. 

VIBORG over CHANG med 45 points. Viborg 114 
for 5,Jan Andersen 30,Flemming Sørensen 25 
Chang 69,Niels Bindslev 31,Ths.Øgaard 4 for 
19. 

VIBORG over ESBJERG med 112 points.Viborg 
156 for 7 ,Carsten Kennild 33 ,Mogens Søren
sen 27, Esbjerg 44, Mog. Sørensen 4 for 6 ,Jan 
Thorup 3 for 17 . 

POKALTURNERINGEN 

Kvartfinaler: 
KB I over SVANHOLM Il med 4 st.gærder.Svan
holm II 147 (+20) ,Henrik Thomsen 56,Tom Kri 
stensen 35 ,Henning Lys trup 4 for 32 ,KB I 
169 for 6, Flemming Gregersen 80+, Hans Kurt 
Lohmann 38. 

AB I over SVANHOLM I med 2 st.gærder.Svan
holm I 139,0le Mortensen 71,Johan Luther 35 
Per Marcus sen 3 for 32 ,AB I 143 for 8 ,Jan 
Ribel 4 7, Carsten Fenger 30. 

AAB over HJØRRING I med st.gærder.Hjørring 
I 44,Carsten Morild 3 for 13,Hardy Sørensen 
3 for 11,AaB 45 for 3. 

FREDERICIA over B 1913 I med 5 st.gærder.B 
1913 1 lo4 (+40) ,Erik Thormose 38,Jørgen 
Hvidkær 32+,Steen Østergaard 6 for 18,Frede
ricia 105 {+40) for 5,Kurt Østergaard 47+ 
Ove Eg strøm 3 for 15. 

Semifinaler: 
AAB over FREDERICIA med 78 points. AaB 169 f. 
8,Henrik Mortensen 51,Hardy Sørensen 50,Fre
dericia 51 (+40) ,Henrik Mortensen 4 for 19. 

KB I over AB I med 9 points. KB 121, Flemming 
Gregersen 49,AB 112,Michael LØnhart 31,Tor
ben Ankjærgaard 4 for 22,Allan Schultz 3 f. 
11. 

STILLINGERNE 

! .division (20. juni) : 
SVANHOLM 
AAB 
CHANG 
ÅRHUS 
NYKØBING M. 
HJØRRING 
SKANDERBORG 
AB 
RINGSTED 
ESBJERG 
KB 

B 1909 

2.division (20.juni): 
FREM 
SILKEBORG 
SORANER 
SLAGELSE 
HORSENS 
VIBORG 
GLOSTRUP 
SVANHOLM II 
HERNING 
SORØ 

3.division øst (20.juni): 
RINGSTED II 
AB II 
KØGE 
NYKØBING F. 
SVANHOLM III 
ROSKILDE 
GLOSTRUP II 
KB Il 
SLAGELSE II 
NÆSTVED 

3 .division vest (20. juni): 
SKANDERBORG I I 
HOLSTEBRO 
ÅRHUS II 
AAB II 
FREDERICIA 
GRENÅ 
DRONNINGBORG 
KOLDING 
ESBJERG 
B 1913 
KERTEMINDE 

k pts Kvot. 
5 32 6.40 
5 26 5. 20 
4 20 5.00 
5 18 3 .60 

18 3.60 
4 12 3.00 
5 12 2.40 
5 12 2.40 
6 12 2.00 
5 6 1. 20 
4 0 0 .00 
5 0 0. 00 

4 26 6.50 
4 20 5.00 
5 18 3.60 

12 3.00 
4 12 3.00 
5 12 2.40 

6 2 .00 
6 2 .00 

4 6 l. so 
4 0 0. 00 

4 
4 
3 
4 

4 
4 
3 
5 
5 

4 
5 
5 
4 
5 

22 5.50 
22 5.50 
14 4. 6 7 
16 4.00 
14 3. 50 
14 3. 50 
12 3.00 

8 2.67 
6 1.20 
0 0.00 

26 5. 20 
20 5. 00 
24 4 .80 
18 4. 50 
18 4. 50 
14 3. 50 
14 2.80 
14 2. 80 

8 2 .00 
8 1.60 
8 1.60 

Mellemrække øst (20. juni): 
FREM 
SORANER 
KØGE 
RINGSTED 
GLOSTRUP 

Mellemrække midt (20. juni) 
HORSENS 
B 1913 
KOLDING 
HOVEDGAARD 
KERTEMINDE 
FREDERICIA 

Mellemrække vest (20.juni): 
HJØRRING 
SKANDERBORG 
VIBORG 
NYKØBING M. 
HERNING 
SILKEBORG 

Juniores: 

Kreds 41 (20.juni): 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
AB 
RINGSTED 
KØGE 
SORØ 

Kreds 42 (20.juni): 
ESBJERG 
SKANDERBORG 
HORSENS 
B 1913 
ÅRHUS 
HERNING 
KERTEMINDE 
B 1909 

Kreds 43 (20.juni), 
CHANG 
VIBORG 
HJØRRING 
NYKØBING M. 
DRONNINGBORG 

Drenge: 

Kreds 51 (20.juni) 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
SVANHOLM 
KB 

FREM 
KØGE 
SORØ 
SLAGELSE 
AB 

Kreds 52 (20. juni): 
SKANDERBORG 
ESBJERG 
KOLDING 
KERTEMINDE 
FREDERICIA 
HOLSTEBRO 

Kreds 53 (20.juni): 
CHANG 
NYKØBING M. 
AAB 
DRONNINGBORG 
VIBORG 
HJØRRING 

Lilleput: 

Kreds 61 (20.juni): 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
KØGE 
AB 
KB 

Kreds 62 (20.juni): 
ESBJERG 
KOLDING 
HUSUM 
KERTEMINDE 

Kreds 63 (20.juni): 
CHANG 
NYKØBING M. I 
VIBORG 
AAB 
SKANDERBORG 
NYKØBING M. II 
HOLSTEBRO 

k pts Kvot. 
4 26 6.50 
4 22 5.50 
4 14 3.50 
3 0 0 .00 

0 0.00 

4 28 7.00 
5 32 6.40 
5 20 4 .00 
4 8 2.00 
5 8 1.60 

0 0.00 

14 7.00 
2 8 4 .00 
4 14 3.50 
2 6 3.00 

6 2.00 
0 0.00 

4 24 6.00 
5 22 5. 40 
5 18 3 .60 
4 12 3.00 
3 6 2 .00 
6 0 0.00 

16 8.00 
22 7.33 

4 22 5.50 
3 12 4.00 
2 6 3 .00 
5 14 2.80 

0 0.00 
0 0.00 

4 28 7.00 
3 14 4.67 
4 14 3.50 
2 6 3 .00 
4 0 0.00 

4 32 8. 00 
2 14 7.00 
4 22 5.50 
5 26 5.20 
2 6 3. 00 
4 6 1. 50 
5 6 1. 20 
3 0 0. 00 
5 0 0. 00 

5 30 6. 00 
5 28 5 .60 
5 22 4.40 
6 22 3.67 
5 16 3. 20 
6 0 0.00 

4 30 7. 50 
5 30 6 .00 
3 14 4. 6 7 
5 14 2.80 
5 8 1.60 
4 0 0 .00 

4 
5 

24 6. 00 
22 4.40 
20 4. 00 
12 2.40 

6 1.50 
6 1.20 

14 7 .00 
9 2. 25 

1.00 
0 0.00 

16 8.00 
12 6.00 

8 4.00 
6 3.00 
6 3.00 
0 0.00 
0 0.00 

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri a/s 


